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Мегатренд универзитет је јавна, самостална и аутономна високошколска установа чији је за-
датак да – обједињавањем образовних, научноистраживачких и уметничких метода и поступака 
– тежи ка свеобухватној, систематизованој и научно заснованој слици света и положаја човека у 
њему.

Остварујући академске и струковне студијске програме у различитим научним пољима и 
уметничким областима, Мегатренд универзитет уважава, обогаћује и афирмише највише стан-
дарде наставе, учења, евалуације и примене знања и уметничких вештина. Модерно засновани, 
за нове идеје стално отворени наставно-образовни, научни и уметнички програми Универзитета 
настоје да буду снажан инструмент комуникације и интеракције с другим научним и културним 
амбијентима; у креативном преплету с интернационалним и космополитским духом, Мегатренд 
универзитет твори неку врсту обједињујуће, транснационалне основе општијих идеала и концеп-
ције модерности.

Мегатренд универзитет, практично, постоји од 1989. године, када је у Београду основана По-
словна школа „Мегатренд“, прва домаћа приватна образовна институција у области пословних 
наука.

Данас је Мегатренд универзитет заједница следећих институција:
•	 Факултет за пословне студије, Београд
•	 Факултет	за	културу	и	медије,	Београд
•	 Геоекономски	факултет,	Београд
•	 Факултет	за	уметност	и	дизајн,	Београд	
•	 Правни	факултет,	Београд
•	 Факултет	за	компјутерске	науке,	Београд
•	 Факултет	за	цивилно	ваздухопловство,	Београд
•	 Факултет	за	биофарминг,	Бачка	Топола
•	 Факултет	за	пословне	студије,	Вршац
•	 Факултет	за	пословну	економију,	Ваљево
•	 Факултет	за	пословне	студије,	Пожаревац
•	 Факултет	за	менаџмент,	Зајечар
Студијски програми који се остварују на Мегатренд универзитету концепцијски су јединстве-

ни у овом делу Европе. Усклађени су са Болоњском декларацијом и акредитовани код надлежних 
органа Републике Србије.
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Проф. др Мирко Милетић
– главни и одговорни уредник –

ВИДЉИВОСТ У НАУЧНОЈ  
И АКАДЕМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СРБИЈЕ

Четири године после оснивања Факултета за културу и медије (2005), 
истовремено када је прва генерација студената новинарства, односа с јав-
ношћу и менаџмента у култури и медијима завршила основне академске 
студије, објављен је 2009. године први број часописа „Комуникације, ме-
дији, култура” – годишњака Факултета, чији је десети број, у штампаној 
и електронској форми, сада пред очима читалаца. Покретање часописа 
показало је да Факултет, осим образовне, увелико остварује и своју науч-
ноистраживачку функцију, те да су резултати појединачног и колектив-
ног научноситраживачког рада наставника и сарадника запослених на 
Факултету, али и бројних, угледних истраживача из земље и иностранства, 
видљиви у научној и академској заједници и најширој јавности, подложни 
критичкој рецепцији читалаца, јер – „Science is not silence” („Наука није 
тишина”). Покретање и, ево већ, једнодеценијско редовно објављивање 
часописа свакако да је допринело што је Факултет за културу и медије 
данас, као и у претходним годинама, од Министарства науке, просвете 
и технолошког развоја Републике Србије лиценцирана научноистражи-
вачка организација. 

Назив часописа усаглашена је са студијским програмима на основ-
ним, мастер и докторским студијама, а такође и рубрике у њему, које 
се односе на комуникацијe, медије и културу. Допринос осмишљавању, 
покретању, обликовању, уређивању и објављивању дали су и дају сви 
запослени на Факултету. Међутим, међу њима сигурно је најзначајнији 
допринос првог главног и одговорног уредника, редовног професора др 
Слободана Бранковића (1946 – 2013), који је зналачки, прегалачки и посве-
ћено, уређујући прва четири броја, поставио темеље часопису и утврдио 
стандарде квалитета радова који се и данас примењују. „Ширином, разно-
врсношћу и вредностима стваралачког опуса професор Слободан Бран-
ковић био је ренесансна личност у његовом и нашем времену на српској 
земљи, на ползу српског народа, којима је, земљи и народу, посветио ог-
роман број научних, публицистичких и песничких радова, који остају као 

ПОВОДОМ ДЕСТОГ БРОЈА ЧАСОПИСА
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трајне културне и научне вредности у српској културној баштини. Међу 
њима је и Годишњак Факултета за културу и медије.”1

У десет бројева објављено је 369 текстова (оригиналних научних 
радова, прегледних чланака, претходних саопштења, научних критика, 
стручних радова и приказа), у просеку 37 текстова у сваком броју. Готово 
сви наставници и сарадници који су радили и раде на Факултета објављи-
вали су своје радове, због чега је часопис, уосталом, и покренут. Али њего-
ве странице биле су и јесу отворене за бројне спољне сараднике, угледне 
истраживаче и универзитетске професоре из света и земље. У часопису 
су објављивали аутори из иностранства (Андреј Шемјакин, Русија; Ма Си 
Пу, Кина; Тетсуа Сахара, Јапан; Анке Оферхаус, Немачка; Вислава Шим-
борска и Урсула Долива, Пољска; Никола Моравчевић, САД; Александер 
Урком, Мађарска...). Такође и аутори са простора бивше Југославије (Сеад 
Алић и Филип Шкиљан, Хрватска; Мирослав Кука, Северна Македонија; 
Татјана Тапавички Дуроњић, Република Српска...) и са већине универзи-
тета и факултета у Србији (најпре академици Драгољуб Живојиновић, Си-
ма Ћирковић и Радомир В. Ивановић; затим, Антун Милетић, Милослав 
Шутић, Јасна Јанићијевић, Србобран Бранковић, Дивна Вуксановић, Бра-
нимир Стојковић, Александар Петровић, Љубиша Деспотовић, Смиљка 
Исаковић, Миомир Петровић, Зорица Томић, Бисерка Рајчић – Београд; 
Милица Андевски, Биљана Ратковић Његован – Нови Сад; Милоје М. Ра-
кочевић, Никола Божиловић, Зоран Јевтовић – Ниш; Марко М. Ђорђевић 
– Крагујевац, Никола Цветковић – Приштина/Косовска Митровица...).

Часопис је подстицао и развој научног подмлатка, објављујући прве 
научне радове докторанада, студената мастер и основних академских сту-
дија. У сваком броју објављено је по неколико радова младих истраживача. 

Од петог броја поред три основне рубрике садржане у имену часо-
писа покренуте су још две – Јубилеји и Прикази. 

У оквиру прве рубрике пригодним текстовима високог сазнајног домета 
обележени су: СТО ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, СТО 
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД СМРТИ ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА, СТО ДВА-
ДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ИВЕ АНДРИЋА, СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА 
ОД РОЂЕЊА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ, ДВЕ СТОТИНЕ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА 
ПЕТРА ДРУГОГ ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША, ДВЕ СТОТИНЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ОД 
РОЂЕЊА ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА, СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА БРАН-
КА ЋОПИЋА, СТО ГОДИНА ОД СМРТИ ПЕТРА КОЧИЋА, 450. ГОДИШЊИЦА 
РОЂЕЊА ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА, ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДА-
НИЛА КИША, ДВЕ СТОТИНЕ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА КАРЛА МАРКСА, ШЕСТ 
ВЕКОВА МАНАСТИРА МАНАСИЈЕ, СЕДАМНАЕСТ ВЕКОВА ОД МИЛАН-
СКОГ ЕДИКТА, ДВА ВЕКА ОД ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА, ДВЕ СТОТИНЕ 
1  https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2560-3205
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ГОДИНА ОД ПРВЕ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, СТО 
ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ПРВОГ СТАЛНОГ СРПСКОГ ПОЗО-
РИШТА, СТО ГОДИНА ОД ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ, СТО ГОДИНА ОД 
ПОЧЕТКА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА, СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ОД ПОБЕДЕ НАД 
ФАШИЗМОМ, СТО ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ и 
ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА КЊИГА У БЕОГРАДУ. 

У часопису је критички приказано двадесет књига – монографија, 
студија и уџбеника – референтних за научну област Културологија и ко-
муникологија.

Посебан значај за квалитетну рецепцију текстова има профилисан 
визуелни дизајн часописа, од оригиналних корица до препознатљивог гра-
фичког обликовања садржаја – рубрика, текстова и илустрација. Заслуга за 
то припада Издавачком центру Мегатренд универзитета. Овом приликом 
треба посебно указати на креативни допринос професора и дугогодишњег 
декана Факултета за уметност и дизајн Милоша Шобајића, једног од нај-
угледнијих српских сликара данас, чијим су наменским и оригиналним 
сликама илустроване насловне странице четири броја часописа. У ликов-
ном решењу насловних страница учествовали су, такође, професори Сокол 
Соколовић, Тијана Фишић, Виолета Цветковска Оцокољић и директори Из-
давачког центра Драган Карановић (1948 – 2012) и Бранимир Трошић.

Од 2012. године, дакле од 4. броја, годишњак се налази на листи Ми-
нистарства науке, просвете и технолошког развоја, као интердисципли-
нарни часопис у области друштвених наука, у категорији научних часописа 
М53᾽, а од 2014. индексиран је у Српском цитатном индексу (СЦИндекс)᾽.

На крају овог текста поводом десетог броја часописа „Комуникације, 
медији, култура” треба рећи да је реч о највидљивијој публикацији у науч-
ној и академској заједници коју Факултет за културу и медије припрема и 
објављује, али да се њоме не исцрпљује објављивање научноистраживач-
ких радова наставника и сарадника Факултета. Поред бројних појединач-
них ауторских и коауторских публикација, Факултет је од 2012. године, у 
оквиру реализације научноистраживачког пројекта „Унапређење јавних 
политика у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одр-
живог привредног раста” (МНПТР 47004), бијенално организовао четири 
(2012, 2014, 2016. и 2018. године) научне конференције под заједничким 
називом „Култура и друштвени развој” и објавио три зборника радова: 
„Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функ-
цији одрживог друштвеног развоја” (2013), „Савремена уметничка пракса, 
медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој” (2015) и 
„Information revolution, new media and social changes” (2017). У току 2019. 
године биће објављен и четврти зборник – „Истраживање, представљање, 
заштита и очување културног наслеђа Србије и српског народа”. 
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Сажетак: Поводом шест векова од изградње Манасије у раду се указу је 
на културни значај овог манастира средином XV столећа, у потоњим ве ко-
вима и у савремености. Анализирају се живот и дело ктитора Манасије 
деспота Стефана Лазаревића, као државника, градитеља и песника. Ука-
зује се на архитектонску вредност утврђења и цркве Свете Трoјице, лепоту 
фресака у храму и просветитељаки значај Ресавске преписивачке и прево-
дилачке школе. Такође са констатује утицај који су Стефан Лазаревић и 
Манасија извршили на развој науке, уметности и културе српског народа. 
У закључку се инсистира на што скоријој и успешној конзервацији и реста-
урацији овог најочуванијег споменика српске средњовековне културе. 
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Све ћу вас по истини известити 
о ономе што се збило.

(Деспот Стефан Лазаревић)1

Увод: „Нама сија”

Манастир Ресава, касније Манасија, саграђен је између 1407. и 1418. 
годи не. Првобитни назив понео је будући да је подигут у истоименом кра-
ју, на обали реке Ресаве, у подножју брда Пасторак и Маћеха, којим се 
завршавају огранци планинског масива Јужни Кучај.

Постоје два народна предања о градњи и промени имена Манастира.
Прво се односи на деспота Стефана Лазаревића, који је га је изгра-

дио. Када је његов отац кнез Лазар Хребељановић завршио градњу мана-
стира Раванице, неколико година уочи Косовског боја, тада дечачић од 
десетак година, каже легенда, гледајући задивљено у очеву задужбину 
прозборио му је обећање: „Већи и лепши ја ћу саградити.”

Другим предањем објашњава се зашто је манастир Ресава добио име 
– Манасија. Позлаћене куполе и кров цркве Свете Тројице око које су по-
дигнути градски бедеми надалеко су сијали, тако да су житељи околних 
насеља говорили да манастир Ресава: „Нама сија”. Каснијом изговара-
њем те две речи као једне, а затим променом редоследа слогова у ново-
насталој речи, манастир Ресава постао је – Манасија.2

У историографији је, међутим, прихваћена претпоставка да се мана-
стир „већ врло рано назива и Манасија – највероватније због тога што су дес-
пота Стефана ради његовог сладкоглаголанија називали втори Манасија”3 
1 Стих из „Натписа на мраморном стубу на Косову”; Грковић, Милица (пр.) (1993): 

Списи о Косову; Београд: Просвета/Српска књижевна задруга, стр. 154. 
2 „Прохујали су векови од те 1407. године, када је деспот Стефан Лазаревић, почео да 

остварује обећање, дато оцу кнезу Лазару, гледајући у већ саздани манастир Рава-
ницу: Већи и лепши ја ћу саградити. И почео да подиже манастир Манасију. Можда 
је то мит, полуизмишљена или измишљена прича, коју је – одлика је то сваког мита 
– тешко научно проверити. Али је, као и сваки мит, делотворан. Без њега, као јед-
ног од оснивачких митова, дакле камена темељаца постојања сваког народа, опста-
нак Срба и српског национа у универзуму, у бескрајном плавома кругу са звездом у 
њему, не би био могућ. Јер, кроз све те векове, та звезда водиља Нама сија и Деспо-
товим сјајем.” (Милетић, 2015: 9 – 10) 

3 Постоје два тумачења ко је био први Манасије са којим је упоређен Стефан Ла-
заревић. Према једном, које се износи на веб-сајту Српске православне цркве о 
манастиру (види http://manasija.rs/manasija/), реч је о византијскм летописцу Кон-
стантину Манасији из xII века. Међутим, према тврдњи професора Православног 
богословског факултета у Београду др Зорана Ранковића, изнетој у емисији РТС-а 
„Моравска Србија – шест векова манастира Манасије” (види https://rtsplaneta.rs/
video/show/430756/) Деспот се „се због своје мудрости упоређује са старозаветним 
царем Манасијем” из vII века п.н.е. 
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(Томић, 1964: 7), о чему сведочи његов биограф Константин Филозоф4, чије 
је дело „Житије/Живот Стефана Лазаревића, деспота српског” најважнији 
писани извор о времену српског деспота, који је запамћени и по надимку – 
Високи. Тај надимак Деспот није заслужио само својом физичком особено-
шћу, него, накнадно, и висином у историји српскога народа, коју је, према 
мишљењи аутора овог текста, досегло мало српских владара.

1.СтефанВисоки:Песникивладар

У полувековном животу (1377 – 1427)5 деспот Стефан Лазеревић био 
је државник – владалац, ратник, дипломата, привредник, законодавац – 
витез, песник и градитељ.

После Косовског боја и погибије свога оца у њему, малолетни Сте-
фан је, уз помоћ мајке кнегиње Милице, 1393. године постао кнез, али у 
османлијском најездом на Балкан и великашком неслогом раздробље-
ној и онемоћалој Србији. Тек 1402. године, стицањем титуле деспота6, 
„која је по свом рангу била одмах испод царске” (Станисављевић, 1994: 
90), постаје владалац који обнавља Србију и ствара Српску деспотовину, 
последњу српску средњовековну државу. Чини то комбинујући силу, ди-
пломатију, привредни развој и духовно стваралаштво. 

4 „Један од тих странаца-дошљака у Србију био је и Конс тантин Философ (Констан-
тин Костенечки). Склонио се, како сам каже, од ᾽ричуће звери᾽, одн. од турске силе 
и прибежи ште је нашао у Деспотовој околини. То је било, према посред ним пода-
цима, између 1410. и 1413. г. Био је Бугарин родом, из места Костенец, недалеко 
чувеног Бачковског манастира (...). Оригинални текст житија није, нажалост, сачу-
ван. Свака ко да је дело настало најкасније до 1431. године, јер се после тог времена 
Константину губи сваки траг. Преписи који су до нас дошли настали су у периоду 
између xv и xvII в. Постоји опширна (или дужа) редакција житија, сачувана у 
четири преписа (два српска и два руска).” (Јовановић, 2007: 8) 

5 Деспот се родио у Крушевцу, а умро на месту Главица недалеко од данашњег Мла-
деновца. Био је једно од осморо деце кнеза Лазара и кнегиње Милице, који су имали 
тројицу синова и пет кћери. Њихов првенац, син Добровој, умро је недуго после 
рођења. Стефанове старије сестре биле су Мара, Драгана, Јелена, Теодора и Оливе-
ра, а млађи брат Вук. Био је ожењен Јеленом (ћерком Франческа II Гатилузија, ђе-
новљанског господара Лезбоса и сестром Ирине /Евгеније/ Палеолог, супруге ви-
зантијског савладара, цара и регента Јована vII) са којом није имао деце. Зато је, 
годину дана пред смрт, у рудничкој  Сребрници  одредио свог сестрића Ђурађа 
Бранковића за наследника. 

6 Деспот (грч. despótēs – господар) је византијска титула, најпре додељивана синови-
ма или зетовима цара као престолонаследницима. Касније, током позног средњег 
века, добијали су је владари у државама које су биле под византијским утицајем, 
У првој половини xv столећа постојале су као независне државе Српска, Епирска 
и Морејска деспотовина. Кнезу Стефану титулу деспота доделио је Јован vII Пале-
олог, намесник и савладар византијског цара Манојла II. 
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Деспот је постао после битака на Ровинама (1395), код Никопоља (1396) 
и Ангоре (1402), у којима је учествовао као вазал, али их је, независно од 
исхода за Османлије, добијао својом ратничком вештином и храброшћу. 
Но, деспотско достојанство је изградио и обновио српску државност, ос-
лоњен на већ посустали Цариград, вештим дипломатским балан сирањем 
између Турске и Угарске које су се бориле за српско, најпре, подаништво, 
а затим и савезништво да би овладале Балканом. И после сламања отпора 
завађене властеле, жртвовања рођеног брата Вука и уразумљивања свог 
сестрића Ђурађа Бранковића.7

„Силовите противуречности у понашању деспота Стефана нису 
ништа друго до последица непоколебљиве постојаности његових циљева 
(...). На Ровинама, борио се против влашког војводе Мирче, да му после 
буде пријатељ, а код Никопоља против краља Зигмунда, да му потом 
буде вазал, као што је у Бици код Ангоре морао бити на страни Турака, 
којима је и дотад био највећи противник (...). Наследивши после Косов-
ског боја пољуљану државу, којом је спрва управљао само као један од 
чланова породичног савета, постепено је приграбио сву власт у своје ру-
ке и поставио границе својој земљи од Дунава и Тимока до Скадарског 
језера и Јадранског мора.” (Кашанин, 1993: 55).
7 Преузето из Томић, 1964: 5.

Слика1:Једна од најстаријих фотографија манастира Манасије  
(око 1890)5
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Стално ширећи границе Српске деспотовине,8Стефан је привредно 
обнављао земљу и културно је оплемењивао. Претходно, већ после доби-
јања деспотске титуле, отпочео је административно и војно уређивање 
Србије, уводећи управне области (тзв. власти) са војводама које су у тим 
областима9 имали сву војну и цивлну власт (види Ивановић, 2016: 42-56). 

Економски развој Деспотовине заснивао се на развоју рударства, 
пољопривреде и занатства, подизању порушених и обнављању постоје-
ћих градова, око којих се развијала трговина у земљи и из којих је по-
чињао извоз сребра и пољопривредних производа у све делове Европе. 
„У доба деспота Стефана Лазаревића извозна трговина се све више раз-
гранавала, а по обиму и по вредности промета достигла је до тада не-
виђене размере.” (Ковачевић Којић, 1982: 269) Највише се извозило сре-
бро из Новог Брда, али и осталих српских рудника.10 Процењује се да је 
из Србије годишњи извоз сребра био 5,5 тона, тј. више од петине укупне 
производње сребра у Европи (Исто). „Економски напредак никада није 
8 Преузето са веб-сајта:  

https://www.in4s.net/despot-stefan-lazarevic-vitez-reda-zmaja-video/
9 Некудим, Крушевац, Смедерево, Голубац, Петрус, Островац, Борач, Теочак, Тиш-

ница, Лепенац, итд.
10 Трепча, Плана, Копорићи, Остраћа, Рудник, Сребреница, Запланина, Ливађе, Ава-

ла, Бохорине, Крупањ, Зајача, Беласица и Ковачи.

Слика2:Деспот Стефан Лазаревић  
(фотографија ктиторске фреске из манастира Манасије)8
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могућ без релевантне правне регулативе која треба да створи оквире и 
повољне услове за организовање разних привредних грана. Тако је, зах-
ваљујући разумевању потреба и са јасним циљем и дефинисаним наме-
рама, настао Закон који се везује за Деспотово име. Закон деспота Стефа-
на који је био намењен највећем рударском граду, Новом Брду, садржао 
је изузетно значајан текст којим је требало детаљно правно уобличити 
веома важну привредну делатност. Познато је да је рударство у Србији 
напредовало од 13. века и да се у време деспотовине налазило на врхунцу 
(подвукао аутор), а да су приходи од рудника били велики.” (Марковић, 
2008: 69). Реч је о збирци закона познатих као „Новобрдски законик”, 
односно „Законик о рудницима”, коју Деспот објављује 1412. године и 
која, осим прописа о рударству, садржи и правила о уређењу живота у 
Новом Брду, тзв. „Статут Новог Брда”.

У колико-толико политички стабилизованој држави и економски 
све развијенијој земљи цветали су култура и уметност својствени епохи. 
Посебно јер је њоме управљао једини владар уметник у историји Србије. 
Деспот Стефан Лазаревић, витез Змаја Првог реда, био је мецена живопи-
сцима, хагиографима, песницима, градитељима, али је и сам био – песник. 

„Владалац изразито ратничких и витешких црта, војсковођа који 
је учествовао у више битака него иједан његов претходник на престо-
лу, немилосрдни организатор државне власти и умешни експлоататор 
сребрних рудника, он је напоредно с тиме био велики зналац уметности, 
пасионирани љубитељ књиге и даровит писац. Живећи преко педесет и 
владајући преко тридесет година, имао је могућности и времена – мудар 
исто толико колико срећан – да се обележи као један од најспособнијих 
владалаца и најумнијих људи у историји Срба.” (Кашанин, 1993: 55).

Ако је манастир Манисија назначајније градитељско, Ресавска школа 
просветитељско, Београд државничко, онда је најзначајније песничко дело 
деспота Стефана свакако „Слово љубве”, настало 1409. године. Написано је 
као посланица неименованој блиској особи, сва је прилика млађем брату 
Вуку, годину дана пред његову смрт, са којим је био у сукобу око власти. 
Ова песничка епистола, у форми коју би данас одредили као поезију у про-
зи, почиње именом аутора: „Стефан деспот...” , има десет неједнаких стро-
фа, чије свако почетно слово, у акростиху, даје њен назив – Слово љубве.11

11 „Слово љубави је дело деспота Стефана нађено у једном рукопису за који се према 
воденим знацима може тврдити да је из прве половине петнаестог века. Први изда-
вач овог дела Ђура Даничић био је уверен да је ово деспотов аутограф, а Стојан Но-
ваковић у то није био сасвим сигуран него је претпостављао да је дело могао напи-
сати неко из деспотове околине али под његовим надзором. Претпоставља се да је 
Слово љубави писано у Београду. На жалост, рукопис је изгорео у пожару Народне 
библиотеке у Београду 6. априла 1941. године.”

 https://www.rastko.rs/istorija/spisi_o_kosovu_c.html#_Toc707
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Поред, данас бисмо рекли „Речи о љубави”, у којој преовлађују два 
мотива – „мотив чулне и мотив духовне љубави, чују се као дует кроз 
целу песму, колико на дискретан толико на имперсиван начин” (Исто: 69) 
– Деспот је у српску књижевност заувек уградио још два песничка дела.

Прво је „Похвално слово кнезу Лазару” (1403/4), а друго „Натпис на 
мраморном стубу на Косову” (1404). Већ из наслова ових поетских дела 
јасно је о коме, у првом, и о чему, у другом, делу Деспот пише. 

„Деспотово слово је тачно оно што му наслов каже Похвално слово 
светоме и многомученику Христову Лазару – песнички спис изразито гло-
рификаторског карактера, у којем су чињенице замењене алузијама и 
символима, и у којем се не говори у биографском и наративном, него 
химничком облику. Не само по емотивности, него и по стилу, оно је бли-
ско текстовима црквене поезије, службама написаним у част Срба свети-
теља; инвокација њеног беседника је иста као у појаца црквених служби. 
(...) Али су разлике још веће. Једна од њих је већ у томе што су раније 
похвале биле саставни део животописа и обично се налазиле на крају 
његовом. Деспотов спис је независна, посебна целина, готово један нови 
род књижевни.” (Исто: 63)

„Натпис на мраморном стубу на Косову” је песнички казана повест 
о, за српски народ, судбоносном Косовском боју. Насто је после Ангорске 
битке и већ првим речима наговештава нове прилике у земљи – Човече, 
ти који на српску земљу ступаш (...) – почетак обнове српске државе по-
сле Бајазитовог пораза и смрти у монголском заробљеништву, догађаја 
који су проузроковали вишегодишњи рат Бајазитових синова за осман-
лијски трон и омогућиле Деспоту много активније државничко делање. 
Овај натпис слави храброст не само кнеза Лазара, него и српских вите-
зова који су се храбро супротставили агарјенској најезди: Зато сложно 
и безбројно мноштво заједно с добрим и великим господином, храбре душе 
и најтврђи у вери, као на лепи дворац и на опојни пир, на непријатеља се 
устремише и правог змаја згазише, убише дивљу звер и противника великог 
и незасити ад који прождире све, кажем вам, Мурата и сина његова, пород 
аспиде и гује, штене василиска и лава, а с њима других, не мало. (...) Све 
ово речено заврши се 6897. године, дванаестог индикта, петнаестог дана 
месеца јуна у уторак, био је шести или седми час. Не знам. Бог зна12. Осим 
песничко-уметничке вредности, овај натпис има велики историограф-
ски значај, јер представља једну од првих интерпретација тока и исхода 
Косовског боја, на којем је израстао Косовски мит, као услов опстанка 
српског народа од пада Српске деспотовине до Првог српског устанка, 
и као оснивачки мит на којем је настала, у политичком смислу, српска 
нација током xIx столећа.
12 https://www.rastko.rs/istorija/spisi_o_kosovu_c.html#_Toc707
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У време настајања ових поетских дела деспот Стефан Лазаревић био 
је и неуморни градитељ.13 

Обновио је и проширио тврђаву у Београду, који је први пут у исто-
рији (1404/5) постао српска престоница, са визионарском намером да од 
Белог града начини српски Јерусалим. „Идеја Новог Јерусалима, фор-
мирана у Старом завету, развијан је у средњовековној књижевности, уз 
поштовање свих њених аспеката. Архетипски град-мајка, град-заштит-
ник, стоји попут кичменог стуба у Житију деспота Стефана Лазаревића 
Константина Филозофа. Деспот гради свој Београд по угледу на Цари-
град. Простире се на седам узвишења попут Јерусалима, у њему живи 

13 Преузето са веб-сајта: ”
 https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_

%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%
D0%BD%D0%B0#/media/File:Serbian_Despotate_(1422)-sr.svg

Слика 3: Границе Србије у време деспота Стефана13
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изабрани народ, са својим богомданим владаром као предводником па-
стве, попут цара Давида.” (Канић, 2010: 495) Све до смрти Деспот је био 
посвећен новој српској престоници у којој је, истовремено градећи број-
не профане објекте, обновио манастир посвећен Богородици и подигао 
две цркве посвећене светим Три Јејарха и светом Николи.

Његова најзначајнија задужбина је, међутим, манастир Манасија, 
коју је градио у овоземаљском животу за свој вечни живот. У сваком слу-
чају, за вечно почивалиште, што је, са великом вероватноћом, потврђено 
тек у савремено доба, почетком овог миленијума14. 

2.Утврђење:Српскисредњовековниград

Манастир Манасија јединствена је целина српског средњовековног 
града коју чини утврђење за одбрану, православни храм у његовом сре-
дишту, манастирска трпезарија, конаци, ћелије и пратећи објекти за 
духовни и свакодневни живот, а могуће и – деспотова резиденција (види 
подвучене делове у следећем цитату).

Ктиторска повеља није сачувана и све што је остало из тог времена 
јесте запис Константина Филозофа, који у 52. глави Житија пише о зидању 
Манастира, наводећи да Деспот: „(...) обилажаше горе и поља и пустиње 
тражећи где би могао жељену обитељ, стан ћутања noдuћu. Нашавши 
најприкладније и најбоље где je требао дом бити (подвукао аутор), помо-
ливши се приступи делу и положи основ у име Тројице, сведржавнога бо-
жанства. И свуда дакле, сваком журбом и најлепшим стварима и много-
часним највештијим радницима, најискуснијим живописцима, ако их je 

14 Недоумица где је сахрањен деспот Стефан Лазаревић, са научног становишта, ни 
данас није отклоњена. Најпре се сматрало да се Деспотови посмртни остаци налазе 
у манастиру Копорину, у близини места где је преминуо. Током реконструкције 
цркве Свете Тројице у Манасији почетком овог века, на месту где се, канонски, 
сахрањују ктитори, откривени су земни остаци за које већина експерата сматра да 
припадају деспоту Стефану. Урађена је ДНК анализа тих остатака и њом је утврђе-
но, са 99,9% тачности, да је реч о сину кнеза Лазара. Али ком сину: Стефану или Ву-
ку? Логично би било да ту почива Деспот, градитељ Манасије и ктитор храма. Но, 
питање је да ли се логика може довести у везу са метафизичком и непоновљивом 
личношћу деспота Стефана у физичком животу у којем је написао већ поменуто 
„Слово љубве”, за које се верује да га је посветио брату Вуку. ДНК анализа кос-
тију пронађених у Копорину, није урађена, јер надлележни владика СПЦ није дао 
сагласност за њено обављање. Према мишљењу аутора овог текста, Деспот је Мана-
сију градио да у њој буде сахрањен, подижући један од најзначајнијих споменика 
средњовековне Србије. Да ли у Манасији почива он или његов брат Вук, секундарно 
је питање у односу на значај Манасије у српској културној историји.

 Српска православна црква је деспота Стефана Лазаревића прогласила за свеца 1927. 
године.



Мирко Милетић12

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 3-36

игде било, и златом многим и шарама цветним — а слаше чак и на острва 
и посвуда — и тако многим и неизреченим трошком сврши се и украси дом 
(подвукао аутор) и град око њега и општежићу.” (према Томић, 1964: 15) 
Једино градитељско име које Стефанов биограф спомиње јесте „Петар из 
Приморја”, а остали су и стихови из најстаријих јуначких песама о зидању 
Манасије: „Цркву гради српски цар Стефане на бријегу крај воде Ресаве, 
мајсторије од Ерцеговине, два шегрта сина Богданова, пред њима je Петар 
Неимаре (...)” (према Николић, 1964: 47).15 
15 Преузето са веб-сајта: 
 http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Saopstenja/Saopstenje-xxIv 1992/

Saopstenje_xxIv_1992_Despotova_kula_u_Resavi.pdf Toc707

Слика 4: Тлоцрт Манасије са анализом одбрамбеног система15
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Манастир Манасија спада у врхунска остварења српске архитекту-
ре касног средњег века, а манастирско утврђење је данас најочуванији 
одбрам бени комплекс из средњовековне Србије. Чини га 11 кула, повеза-
них дебелим одбрамбеним зидинама.16

Највећа кула је Деспотов пирг, у народу прозвана Деспотова ку-
ла (тзв. донжон кула – тврђава у тврђави, место последње одбране гра-
да). Подигнута је у северном делу утврђења, квадратног облика, висока 
преко 30 метара, са приземљем, пет спратова, само једним улазом на 
10 метара од тла, тестерастим врхом и 19 машикула (отвора, ограђених 
испуста из којих се могло бацати врело уље или вода, камење и сл. на 
нападаче у подножју). Испод приземља налази се просторија кружног 
облика за коју се претпоставља да је била складиште, у коме се могло 
похранити 20 тона жита, залиха које су биле довољне за једногодишњу 
исхрану стотину бранилаца.

Остале куле су четвороуганог, осим две неправилног шестоуглог облика 
и, са зидинама, уквирују земљиште од близу једног хектара. Свака има при-
земље и шест спратова, а са четвртог спрата сваке могло се ићи на бедем 
који их све међусобно повезује, осим потпуно изоловане Деспотове куле у 
коју се није могло ући са бедема. На шестоугаоним кулама било је по пет, 
16 Исто.

Слика 5: Могући изглед ресавског утврђења y XV веку  
(цртеж арх. Д. Тодоровића)16
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на четвороугаоним по шест машикула, а цело утврћење имало је укупно 104 
машикуле. Куле су биле покривене оловним лимом и служиле су искључиво 
за одбрану Манасије. У источном делу утврђења налазио се истурени део, 
тзв. Мали град, који је, вероватно служио за смештај војничке посаде.

Око целог утврђења постојао је још један, нижи одбрамбени зид, 
удаљен два метра од бедема и кула, са скривним путем који је омогу-
ћавао кретање војника бранилаца и представљао прву линију одбране 
Манасије, пре кула и бедема и Деспотове куле. Испред тврђаве је, осим 
на југоисточном, неприступачном делу био ископан и суви ров широк 
између 15 и 20 метара, чији се спољни део, према непријатељима, завр-
шавао зиданом контраескарпом. У утврђење се улазило преко дрвеног 
моста између две капије, у одбрамбеном зиду и на главном бедему. Ову 
другу, и данас главни улаз у манастирско двориште, штитиле су две ку-
ле, подигнуте непосредно уз њу са обе стране. 

После храма, други објекат по величини у манастирском дворишту 
била је трпезарија, подигнута јужно од цркве. Данас су сачувани само 
њени спољашњи зидови, на основу којих је извршена реконструкција 
могућег изгледа по завршетку изградње Манастира (види Слику 11). Има-
ла је призмље и спрат и била највећа зграда такве врсте у средњовековној 
Србији. Осим за обедовање, претпоставља се да је служила и за рад пре-
писивача и преводилаца Ресавске школе.

У манастирском дворишту постојале су и друге грађевине које су слу-
жиле „општежићу насеља изванредна”, како пише Константин Филозоф, 
али не од тврдог материјала и биле ослоњене на утрашње зидове бедема. 
У њима су се налазиле монашке ћелије и конаци, радионице, оставе, бол-
ница и тзв. странопријемница, просторија за госте. 

3.Храм:Српскаренесанса

Храм у манастиру Манасији, као и у Сопоћанима, посвећен је Светој 
Тројици и представља један од најзначајнијих архитектонских спомени-
ка Моравске школе градње сакралних објеката у средњовековној Србији. 
Од других цркава ове школе разликује се, међутим, по замисли, уређењу 
унутрашњег простора и фасадној декорацији. 

Деспот је храм подигао за своје вечно станиште, а освештан је од-
мах по завршетку целог манастирског здања, на дан Светог духа 1418. 
године, уз присуство тадашњег српског патријарха Кирила, бројних 
првосвештеника Српске православне цркве, монаха, властеле и народа, 
о чему сведочи и Константин Филозоф. „И сабра од свуда предумишљене 
и многоугледне иноке и насели ту. Даде још и приложи села и винограде 



15Средиште српске културе

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 3-36

и још у свим својим крајевима, потписавши, даде. Ризнице овде из дана 
у дан полагаше. Сачини ти и себи гробницу у коју се, мало после, положи 
(подвукао аутор). Даде још и могоцењене иконе, бисерјем и златом укра-
шене, и сваке књиге службене и одежда и сасуда црквених довољно, с 
великим бисерјем и златом украшених, толико много да превазилазаше 
и изабране лавре Свете Горе, а он и њих беше веома украсио сваким све-
тилом, многосветлећим златом сијајуће. И шта пре да речем што овде 
принесе и украси. И чини Богом изабране вечере Господње да се врши 
многочасно учини, уподобљавајући се серафиму. Призва патријарха, 
тада беше Кирил, са целим сабором српских првосвештеника, игумана 
и свих осталих часних мужева а још и све благородне – на обновљење 
храма, у дане свете Педесетнице, када дух свети огњеним језицима сиђе 
на свете ученике Слова и Бога. Још дођоше и многи сиромаси да приме 
милостињу коју им свагда неоскудно даваше.” (према Томић, 1964: 17-8) 

Узор за храм Деспоту је била црква Вазнесења Господњег у Раваници, 
коју је подигао његов отац кнез Лазар. То се посебно односи на унутра-
шњост храма уписаног крста, комбиновану са тролистом, који је, такође, 
примењен и у градњи цркве Успења пресвете Богородице у манастиру 
Љубостињи, задужбини кнегиње Милице. Деспот је и основу цркве, коју 
чини јединство наоса на истоку и припрате на западу, поставио као и 
његови родитељи.17

17 Преузето са веб-сајта: http://manasija.rs/crkva-svete-trojice/arhitektura-crkve/

Слика 6: Тлоцрт цркве Свете Тројице17
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„Насупрот томе, избором материјала, дискретном применом каменог 
украса и пропорцијским односима у Ресави је остварено архитектонско 
дело које је знатно одступило од до тада већ уобичајених решења. Карак-
теристични и препознатљиви елементи спољашње обраде споменика 
моравског периода били су полихромија фасада, остварена било смењи-
вањем и варирањем градива – опеке и камена, или сликањем, подеони 
венци којима је још више наглашавана хоризонталност и плиткорељефна 
скулпторална декорација који прекрива архиволте и лунете. На ресав-
ској цркви свега тога нема. На мирним каменим површинама наглашена 
је само вертикалност, нарочито истакнута издуженим пропорцијама ку-
пола. Упадљиво је уздржано коришћење скулпторалног украса, сведено, 
практично, само на прозоре. На до сада познатим фрагментима каменог 
украса, пре свега капителима, преовлађују биљни и геометријски мотиви 
уобичајени за моравски период. Бројни су и они који су ближи романич-
ким традицијама радионица приморских градова. Најзад, примена низа 
слепих аркада и конзоле и венци романичких профила у време градње 
Ресаве били су потпуни анахронизам. Разнородни елементи и гради-
тељска искуства, пре свега деспотовог времена али и немањићких задуж-
бина ослоњених на романичке традиције, на изузетан начин спојени су у 
цркви Св. Тројице у складну и кохерентну целину.”18

Наос има четворо врата, по једна у истуреним певницама и два у 
западном зиду, која су једноставне конструкције. Осим на западном 
делу постоје прозори у два нивоа. Припрата је квадратна са сводном 
конструкцијом, такође у облику развијеног крста. Добар део пода у при-
прати, мозаично урађен од белог мермара, зелене серпентинске брече и 
црвеног кречњака, сачуван је до данас.

Кровним делом храма, у средишту наоса, доминира високо кубе ос-
лоњено на четири округла стуба појачана колонетама, а у угловима црк-
ве налазе се четири мање декоративне куполе. У средишту кровног дела 
припрате такође се налази кубе, али мање од централног у кровном делу 
наоса. 

Стручњаци за изградњу средњовековних храмова у Србији сматрају 
да је до 1418. године сазидан само наос, а да је припрата дозидана у 
наредним годинама, али свакако пре Деспотове смрти. Уверење засни-
вају на две чињенице: најпре, археолошким истраживањима темеља 
цркве утврђено је да се између наоса и припрате налази својеврсна спој-
ница, невидљива, иначе, на фасади храма; а затим, на ктиторској фресци 
у Деспотовој руци је модел цркве Свете тројице без припрате.

18 Исто.
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Слика 7: Црква Свете Тројице данас19 

Слика8:Под у припрати црква Свете Тројице данас20

19 Исто.
20 Исто.
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Слика9:Кровни део храма21

4.Живопис:„Златноиплаво”

Унутрашњост храма, према Деспотовом биографу Константину Фи-
лозофу, најбољи зографи из византијског света богато су живописали. 
Међутим: „Сасвим je сигурно да ресавски живописци нису позвани са 
свих страна као што вели Константин, jep je сликарство Манасије једин-
ствено у ликовној концепцији. Таква сликарска целовитост може настати 
једино из стваралаштва једног уметника, односно његове радионице-
дружине.” (према Николић, 1964: 49)

Нажалост, фреске су у наосу у великој мери оштећене, а у припрати 
сачуване су само у малим фрагментима, тј. само шест фрагмената од 
347 колико-толико очуваних фресака. „Од некадашњег живописа који je 
украшавао целокупне унутрашње зидне површиине храма са припратом 
(око 2.000 квадратних метара) очувало се до данас нешто више од једне 
трећине.22 У припрати je првобитно сликарство нестало. У њој су откри-
вени, за време конзерваторских радова, мањи сасвим избледели фраг-
менти чија се садржина тешко наслућује. Преостале фреске у главном 

21 Исто.
22 Површина живописа Манасије – после до сада изведених конзерваторских радова, 

који су започети 1956. године – износи близу 700 квадратних метара.
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делу храма (у наосу) пружају могућност да се сагледа њихов првобитни 
распоред и наговести њихова целина. Извесне очуване монументалне 
композиције и појединачне фигуре светитеља сведоче најпре да их није 
било у неком изразитом великом броју иако су зидне површине пружале 
могућност сликања и таквог мноштва. Истовремено оне откривају и 
редослед тематике живописа по зонама.” (Исто: 51)23

Међу очуваним фрескама посебну пажњу, историјским значајем, ду-
ховношћу и лепотом, привлаче: Ктиторска композиција, Рука Господња с 
душама праведних и Свети ратници. 

На западном зиду храма, десно од улазних врата у наос, налази се, 
донекле оштећена и избледела фреска, на којој је живописац представио 
деспота Стефана са моделом цркве у левој руци коју, са молитвом испи-
саном на свитку, предаје Светој Тројици (Слика 2). Деспот Високи, изду-
женог лица, са краћом косом и брадом, на глави има круну „господара 
свих српских земаља”, обучен је у раскошни тамноцрвени дивитисион, 
дугачки тунику са златним двоглавим орловима у круговима на њој, и 
златним лоросом, шалом преко тунике, пребаченим преко леве руке. У 
десној руци налазе се владарске инсигније, жезло и крст, које му уручују 
23 Преузето са веб-сајта: http://manasija.rs/crkva-svete-trojice/freske/#prettyPhoto

Слика10:Фреске Рука Господња с душама праведних и Недремано око 
изнад главних врата на улазу у наос23
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Христ и два анђела. Деспот стоји на јастуку на којем је, такође као обе-
лежју владарског достојанства, насликан вук, који има хералдички зна-
чај, будући да се у грбовима многих српских великаша у средњем веку 
налазила ова животиња, као последица нарочитог значаја коју су Срби 
придавали вуку. Зографска представа Деспота „по карактеру потпуно je 
супротна духу ранијих владарских портрета. Овде се јасно уочава тен-
денција за реалистичким сликањем материје. Моделација je префиње-
на, глатка и мека, и пуна благих прелива светлости и сенке. Свечани и 
строги карактер византијског портрета овде je очигледно измењен. Иако 
je источњачка фронталност још увек уочљива, из деспотовог портрета 
зрачи дух новог доба на српском двору, у коме живе везе са Западом све 
више подстичу напредак и процват српске државе” (Исто: 55-56).

Лево од ктиторске композиције, у лучном своду изнад главног улаза 
из припрате у наос, насликана је Рука Господња с душама праведних, а 
са њених страна су два старозаветна цара Соломон и Давид. У Руци Гос-
подњој душе праведника представљене су као одојчад у пеленама, што 
се ретко сусреће у византијском сликарству. Први пут је таква фреска 
урађена у цркви Светог Апостола у Солуну, због чега поједини стручња-
ци сматрају да су фреске у Манасији дело солунских сликара. Испод 
ове фреске у лунети, лучном надвратнику главног улаза насликана је и 
фреска Недремано око – Христос Емануил лежи налакћен на душеку, док 
му два анђела са страна приносе сунђер, копље и крст за предстојеће му-
чење, што Богородица забринуто гледа, пружајући молитвено руке пре-
ма Христу. „Редак мотив Недреманог ока, насликаног на полукружном 
зиду изнад главних средишњих врата, у старом српском сликарству први 
пут се јавља у Манасији. (Исто: 56).

Најпознатија фреска у Манасији свакако је живопис светих ратни-
ка Арете, Нестора и Никите, урађен у северној певници храма. Ресавски 
витези надгорњавају све живописане ратнике у српској средњовековној 
уметности. „Свети ратници у Манасији најбоље потврђују како je сваки 
стил у уметности одраз одређене друштвене епохе. Раније су они својом 
строгом фронталношћу право гледали у вернике. У Раваници и Каленићу 
они су joш увек задржали свој стари изглед. У Манасији, одевени у најсве-
чанија и најскупоценија одела, са огртачима чије je источњачко шарени-
ло сувише истакнуто необично егзотичном орнаментиком, у оклопима и 
са оружјем, свети ратници су у разноврсним одабраним положајима. Они 
као да не гледају више у вернике који од њих моле помоћ, већ су обузетим 
својим немиром и личним преокупацијама. То су прави витезови лута-
лице, сентименталних погледа, чија je интимна поезија прожета култом 
према жени и чежњом за нестварним идеалима. Они су више песници, a 
мање одлучни и мрки ратници. Позно феудално друштво забављало се 
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витешким турнирима и играма. Витезови се такмиче не само у јунаштву 
већ и у аристократској елеганцији. Њихова витешка опрема нема само 
практичну већ и уметничку сврху. Општа тежња за такмичењем у еле-
гацији, у часном понашању и у необичним доживљајима о којима ће се 
приповедати на дворовима преноси се и у уметност. Опасност од Турака 
као да није много узнемиравала витезове.” (Исто: 77-78) 24

Живопис у Манасији усаглашен је са архитектонском структуром и 
сакралним разлогом подизања храма, применом хијерархијског прави-
ла византијског уметничког круга сликања православних цркава „свете 
вертикале и хоризонтале” у распоређивању тема. На то указују све очу-
ване фреске, циклуси и композиције фресака, у олтару, на зидовима и на 
стубовима у храму, у зони сводова испод купола: циклуси из Христовог 
живота, чуда, парабола, страдања, живота после васкрсења; Циклус Бо-
городичиног живота, Циклус из Старог завета, Литургијски циклус, При-
чешће апостола, Поклоњења архијереја (међу којима је и први српски ар-
хиепископ – Свети Сава), Свети праведници, Циклус великих празиика.

24 Исто.

Слика11:Свети ратници Арета, Нестор и Никита24
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5.Ресавскашкола:Православнискрипторијумибиблиотека

„Втори Манасија”, деспот Стефан Високи, био је један од најобразо-
ванијих људи своје епохе.25 Деспот је живео у време увелико расцвета-
ле ренесансе на Западу, коме се Стефан све више окретао, не само као 
државник, него и као уметник и просветитељ. Стога је манстир Ресава, 
како је већ указано у овом тексту – утврђењем, архитектуром храма и 
живописом у њему – нетипичан у односу на све који су му претходили у 
Србији, представљајући својеврсну синтезу византијске традиције и ре-
несансне културе тога доба.

„И у старој и у модерној историографији, кад се говори о деспотовим 
кретањима и његовим сусретима са страним владарима, обично се ука-
зује на њихове политичке и војне разговоре, на ратовања и на гозбе. Има-
ла су њихова познанства и других видова. Нашавши се у страном свету, 
деспот Стефан је, несумњиво, разматрао и владалачки двор на којем је 
био, уметничка дела, библиотеку и намештај у том двору, и поређивао 
их са својим – средњовековни владари и великаши нису се такмичили 
не само у моћи и богатству, него и у цивилизованом животу.” (Кашанин, 
1993: 57).

Стефан је поседовао једну од најбогатијих библиотека. „Не може се 
рећи да се не зна шта је деспот читао. О његовој лектири не мало све-
доче списи унесни у зборник26 који је писан за њега, делимично и њего-
вом руком.” (Исто: 58) Осим књига религиозног садржаја, у деспотовој 
библиотеци било је и историјских књига, али и књига витешке поезије 
и прозе. „Чини се да је деспот Стефан имао нарочиту наклоност према 
књигама историјске садржине, судећи већ по томе што је монаху Григо-
рију послао у Свету Гору раније преведену Светску хронику да је поново 
редигује, а монаху Доситеју да је поново препише, и што је, на деспото-
ву иницијативу, преведен спис О будућим временима, који се приписује 
византијском цару Лаву Мудром. Не може бити сумње да је деспот по-
знавао и витешке песме и романе, чијих елемената има у његовом Слову 
љубави и, нарочито у Натпису на мраморном стубу на Косову. Без витеш-
ке поезије, витешких прича и игара није пролазио живот ни на једном 
европском средњовековном двору.” (Исто: 59-60)

Све до половине xv века и Гутенберговог открића штампе, књиге су 
биле манускрипти, руком писане на пергаменту, веома ретко на папиру. 
У позном средњем веку у Европи су књиге писали, преписивали и пре-

25 Деспотово „образовање било је поверено (у детињству – примедба аутора) ученом мо-
наху Данилу, који ће касније постати и патријарх српски” (Станисављевић, 1994: 20).

26 „Зборник се чувао у Народној библиотеци у Београду до 6. априла 1941. кад је изго-
рео” у немачком бомбардовању. 
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водили углавном свештеници за црквену јерархију, владаре и племство. 
Књиге су марљиво, зашиљеним пером, преписивали писари-калуђери 
који су радили у манастирским скрипторијумима. Многе средњовековне 
књиге биле су изванредно илустроване, са иницијалима на почетку сваке 
странице или одељка и орнаментима по ивицама страница. Корице су 
биле од дрвета обавијеног кожом, понекад богато украшене сребром и 
златом, емајлима и драгим камењем. Богато опремљене и вешто урађе-
не књиге биле су права уметнички дела. 27

Такав преписивачки и преводилачки скрипторијум, Ресавску школу, 
основао је, одмах по завршетку Манасије, деспот Стефан Лазаревић. У 
њој је деспотов библиотекар, „учитељ српски, граматик, преводилац и 
историчар” Константин Филозоф развио велику књижевну делатност, 
писао правописна упутства28 и руководио радом на превођењу и препи-
сивању књига. Окупљен је велики број учених калуђера, монаха са Све-
те горе, из Великог Трнова у Бугарској и из српских манастира, који су 
преписивали свете књиге, исправљали старе рукописе, преводили дела 
написана грчким језиком, илустровали и украшавали књиге. Може се 
са великом извесношћу тврдити да је Ресавска школа била средиште 
27 Преузето са веб-сајта: http://manasija.rs/istorija/resavska-skola/
28 Пре Житија, Константин је овде написао Сказанија изложеног о писменима. Њего-

во виђење како треба писати словенске књиге подразумевало је критику уношења 
елемената народног говора у старословенски језик и недоследну употребу грчких 
слова, препоручујући једну сложену ортографију. Независно, међутим, од касни-
јих критика, чињеница да је у xv веку у Србији написан, практично, правописни 
приручник – представља културну вредност по себи.

Слика12:Скрипторијум у Ресавској школи27
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не само српске, него и васцеле православне културе у првој половини 
xv века и деценијама касније. Наиме, Ресавска школа није само назив 
за скрипторијум у манастиру Манасији, смештен са библиотеком29 на 
спрату манастирске трпезарије, и у монашким ћелијама, него и име за 
правац у преписивачком и преводилачком раду, који је све до xvIII века 
доминирао у православном свету као узорит. Језички, стилски и естет-
ски стандарди настали у Ресавској школи усвојени су у Љубостињи, Хи-
ландару и храмовима у Бугарској, Румунији и Русији.30

Нажалост, од свега што је урађено у Ресавској школи остало је веома 
мало, јер су Османлије, приликом првог освајања Манасије 1439. године, 
запалили и манастирску библиотеку. Данас се веома мали део руко-
писа чува у Манасији, Хиландару и Светој гори, Пећкој патријаршији и 
Патријаршији Српске православне цркве, а делови рукописа налазе се и 
у руским манастирима. 

29 Поједини аутор тврде да је библиотека садржала чак двадест хиљада књига. Види 
Поповић Дамњан (1969): На обронцима Бељанице; Нови Сад Дневник.

30 Преузето са веб-сајта: http://manasija.rs/manasija/utvrdjenje/#prettyPhoto%20/1/

Слика13:Претпостављени изглед трпезарије по изградњи Манасије30
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6.Обележјаинадахнућа:Незаборавуматеријиидуху

Деспот Стефан Лазаревић и његова задужбина манастир Манасија, 
средиште српске културе у првој половини xv века, неизбрисив су део, 
и у материјалном и у духовном смислу, културне историје Срба и не-
мерљива вредност свеукупне српске културне баштине. Стога је при-
родно да су и Деспот и Манасија, после ослобођења од османлијских 
завојевача, све до данас, добили бројна обележја и надахњују мноштво 
стваралаца у уметности, науци и култури.31

Стефановим именом, његовом владарском титулом која је била и да-
нас јесте саставни део личног имена, назива се град подно манастирских 
зидина – Деспотовац. Указ о томе, на предлог министра унутрашњих дела 
Милутина Гарашанина, преименовањем села Војник и његовим прогла-
шњем за варошицу и центар среза, донео је 1882. године, у којој постао 
први нововековни српски краљ, Милан Обреновић.32 Основна школа у 
Деспотовцу носи име „Деспот Стефан Високи”, а Народна библиотека – 

31 Исто.
32 Банатски Деспотовац у Средњебантском округу, између Зрењанина и Сечња, од 

1924. године такође носи име по деспоту Стефану Лазаревићу. Деспот је био вла-
сник вилагошког и бечејског властелинства, а од 1411. до 1414. био је и велики жу-
пан Торонталске жупаније, којој је припадао простор на коме се данас налази ово 
насеље. данашњег Деспотовца.

 (http://www.zrenjanin.rs/userfiles/file/Mesne%20zajednice/LK%20Banatski%20
Despotovac.pdf)

Слика14:Остаци зграде трпезарије данас31
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„Ресавска школа”. У граду је подигнута црква Светог Стефана деспота 
Српског, а на Тргу деспота Стефана у центру споменик Деспоту. Главна 
улица назива се именом деспота Стефана Лазаревића.33

И у Београду, који је први пут постао српска престоница вољом Сте-
фана Лазаревића, један од најдужих булевара од 2004. године носи њего-
во име – Булевар деспота Стефана, а 1981. године постављена је на пла-
тоу Горњег града београдске тврђаве Деспотова бронзана статуа, изван-
редно вајарско дело Небојше Митрића.34 

Међу најлепшим песмама написаним на српском језику је и песма 
академика Васка Попе (1922 – 1991) посвећена Манасији, објављена 
почетком седамдесетих година минулог века у збирци „Усправна земља”, 
у првом циклусу – „Ходочашћа”, који започиње истоименом песмом, а 
затим следе: „Хиландар”, „Каленић”, „Жича”, „Сопоћани”, „Манасија” и 
„Сентандреја”.

33 Преузето са веб-сајта: https://www.beogradskatvrdjava.co.rs
34 Осим у Деспотовцу и у Београду, именом деспота Стефана Лазаревића називају се 

улице, школе, установе културе... у многим градовима у Србији и српским градовима.

Слика15:Статуа деспота Стефана на Калемегдану34
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Манасија

Плаво и златно
Последњи прстен видика 
Последња јабука сунца

Зографе 
Докле твој поглед допире

Чујеш ли коњицу ноћи 
Алах ил Илалах

Кичица твоја не дрхти 
Боје се твоје не плаше

Ближи се коњица ноћи 
Алах ил Илалах

Зографе 
Шта ли видиш на дну ноћи

Златно и плаво 
Последња звезда у души 
Последњи бескрај у оку35

Мало је српских сликара који нису барем једно од својих дела посве-
тили Манасији, али међу њима се издваја Слободан Дане Поповић (1944), 
у чијем су полувековном стваралаштву доминантне две теме – манастир 
Манасија и река Ресава. По сопственим речима, урадио је више стотина 
слика Манасије, али тачан број ни сам не зна. Зато је Драшко Реџеп записао 
о Поповићевом стваралаштву: „И као што је катедрала у Руану, у различи-
тим тренуцима дневне светлости имала значење симбола неутешног, траг 
наше укупне пролазности, тако је и Манасија, у расвети наше најмоћније 
посткосовске неодредљивости, на сликама Слободана Поповића освојила, 
као први и баш потоњи пут, ликовну легенду по себи, у препознатљивој 
расвети онога што се десило , и онога што се више никада неће поновити. 
Слободан Поповић нас посматра, тако различите и тако изгужване кроз 
прозор властите Манасије. Манасија на Поповићевим платнима, такође, 
јавља се као сан. Као откровење. Сугестивно, јединствено, најмоћније.”; и 
своје запажање завршио стиховима: „ Све чешће ми се дешава да у Мана-
сију, легендарну и Стефанову,/ гледам по Поповић Слободану.”36

Од Константиновог Житија написан је огроман број научних радова 
о Стефану Лазаревићу и манастиру Манасији у земљи и иностранству. 
Листа садржи више хиљада библиографских јединица. Реч је о поједи-
35 Попа, Васко (1973): Усправна земља; Београд: Вук Караџић (стр. 10).
36 https://sedlare.svilajnac.biz/povodi-ljudi/50-dane-tekst.html
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начним (ко)ауторским публикацијама, међу којима је последња „Мана-
сија небо на земљи” (2018) историчара уметности др Оливера Томића, 
професора Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу37

Свеобухватан и систематски приступ истраживању живота и дела 
Деспотовог, значају Манасије у његовом, потоњем и нашем времену и 
друштвено-историјског контекста у којем је Стефан живео и градио своју 
задужбину започет је, међутим, 1993. године у оквиру научне, уметничке 
и културне манифестације „Дани српскога духовног преображења” која 
се од тада сваке године одржава између 19. (Преображење) и 28. августа 
(Велика Госпојина) у граду који носи његово име. Окосницу Дана чини 
научни скуп, од првог – „Ресавска школа и деспот Стефан Лазаревић у 
историји српске духовности” (1993), до последњег – „Средњи век у срп-
ској науци, историји, књижевности и уметности Х” (2018). Покретању 
овог скупа, који је резултирао са 20 до сада објављених зборника радова, 
као, уосталом, и покретању целе манифестације, одлучујуће су допри-
нели академици Мирослав Пантић (1926 – 2011) и Павле Ивић (1924 – 
1999), а њихову научну мисију наставиле су академик Злата Бојовић и 
професорка Гордана Јовановић, рођена Деспотовчанка, председница 
Програмског савета Дана и уредница Зборника. 
37 Преузето са веб-сајта: https://www.resavskipostonosa.com/slikari-resave-slobodan-

dane-popovic-2/

Слика16:Једно од сликарских виђења Манасије Слободана Поповића  
(уље на платну)31
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Поред научног скупа, „Дани српскога духовног преображења” имају 
разуђен, садржајан и висококвалитетан програм, у смеру који нам је „Дес-
пот показао (...) и заувек оставио у аманет, да ћемо трајати само дотле док 
поштујемо себе, чувамо наш језик, не заборављамо традицију, негујемо 
обичаје и у савремености стварамо артефакте материјалне, али пре свега 
духовне културе. У свим уметностима, науци, просвети и образовању” 
(Милетић, 2015: 9 – 10). Од првих Дана, чије покретању су у Деспотовом 
граду прегалачки омогућили Радослав Рачић, Милован Живковић и Сла-
вољуб Вулић, Ресавци и бројни посетиоци овог, природним лепотама и 
културним споменицима изузетно богатог краја Србије, могу током десет 
дана манифестације оплемењивати свој свакодневни живот присуством 
концертима класичне, традиционалне народне и попларне музике, књи-
жевним вечерима најистакнутијих стваралаца на српском језику, излож-
бама врхунских српских сликара и сликара учесника традиционалне 
ликовне колоније, позоришним и филмским представама, трибинама о 
савременим друштвеним темама, сајмовима народног стваралаштва и, 
однедавно, међународном витешком турниру. У оквиру Дана, чије име 
садржи и њихов циљ – српско духовно преображење, покренута је Шко-
ла историје српске културе, који похађају ученици и студенти из Србије, 
српских земаља на Балкану и расејања у свету.

Уместозакључка:Похвалапосвећености

Само двадесет година после изградње, и једанаест после Деспотове 
смрти – 1438, када више није било овог витеза и ратника да организује 
одбрану, Манасија је први пут освојена од Османлија. „Смрћу деспота 
Стефана настала су мутна и тешка времена за земљу, па Константин, 
неколико година касније, при крају свога драгоценог списа извештава ... 
где, ваистину, где у незнан одоше сва она светла и красоте ... све постаде 
мрзост и пустош, све се преобрази, свега нестаде, све се испуни горчином, 
хумке се разараху и сажижаху и људи изгањани биваху...” (Томић, 1964: 32) 
И тада и 1456. године Манасија је горела и била опустошена, као и 1476. 
и 1734. године. Полумесец се повукао 1718, када су завојеваче из мале 
Азије потисли они са севера, аустријски. Агарени је поново освајају 1739. 
године и напуштају је тек са избијањем Првог српског устанка.

Писаних докумената о Манасији и стању у коме је била, од њеног пада 
до почетка xIx века, веома је мало. Најстарији запис начињен је, према 
Љубомиру Стојановићу и његовом делу Стари српски родослови и лето-
писи (1927), на зиду у олтару у време аустријске окупације Србије: „Лето 
1725. начеше мирјани (православни хришћани – напомена аутора) обна-
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вљати Манасију, проигумен Арсеније”, али у конзерваторским радовима, 
започетим 1959/1962. године, није пронеђен. (Исто) Међутим, вероватно 
је да је запис тачан, јер када је осам година касније Максим Ратковић, 
егзарх београдског митрополита Вићентија Јовановића, обишао Мана-
сију „каже да је припрата разрушена јер је у њој била ᾽мунара (минарет 
– напомена аутора) турска, а сада обнавља се᾽. Не зна се када су тачно 
започети радови.”38 Завршени су у јесен 1735. године. „О томе сведочи 
натпис уклесан на двема каменим плочама, уграђеним изнад западног 
прозора припрате (Слика 18). У њему се каже: ОБНОВИ СЕ ЛЕТА 1735. 
ОКТОБРА 2. ПРИ А(РХИЕПИСКОПУ) ВИКЕНТ(ИЈУ) ЈО(ВАНОВИЋУ). 
КТИТОР ПРИПРАТЕ ОВЕ ДРУГИ: ГОСПОДИН ОБЕР КАПЕТАН КОСТА 
ДИМИТРИЈЕВИЋ. Од важности је што је споменут игуман Јоасаф, за 
кога Максим Ратковић у извештају каже ᾽тамо пребивает са братијама᾽. 
То је, после дужег периода, први податак о манастирском братству у Ре-
сави. Изгледа да је у том периоду у манастиру постојала и школа за свеш-
тенике, и да је обновљена преписивачка делатност.”39

У Кнежевини Србији обимнија оправка у прохујалим столећима за-
пуштене и оронуле Манасије извршена је 1844/5 године, као последица 
предлога Јована Ст. Поповића упућеног Совјету: „да се ᾽уредно изданом 
уредбом᾽ забрани рушење и развлачење старих градова, односно њихових 
развалина ᾽који као споменици древности не само љубитељима историје 
38 Преузето са веб-сајта: http://manasija.rs/istorija/hronologija/
39 Исто.

Слика17:Академици Мирослав Пантић (стоји) и Павле Ивић (десно од 
њега) на представљању првог зборника „Ресавска школа и деспот Стефан 

Лазаревић у историји српске духовности” (1994)
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(...) у многим предметима разрешеније подаjу но и земљу нашу занимљи-
вом, знатном и класичном чине᾽. (...) Данас знамо да je та велика ᾽обнова᾽ 
Манасије омогућила да се овај споменик културе одржи до наших дана.” 
(Томић, 1964: 34, 41) Две године после рушилачког земљотреса 7. апри-
ла 1893. године, са епицентром у 25 километара уадљеном Свилајнцу40, 
оштећена је источна страна цркве, а оправка је извршена „под владом” 
краља Александра Обреновића, две године доцније, нашта упућује нат-
пис уклесан на каменој плочи, која се данас налази испод слемена крова.

Између два светска рата, у Краљевини СХС/Југославији, Манасија је 
поново препуштена зубу времена или, чак, додатном рушењу. О томе је 
писао архитекта Ђ. Бошковић у тексту Злочин или нехат41: „Оно што не-
пријатељ није хтео, а време није стигло – учинили смо ми сами; – данас 
у ᾽двадесетом веку᾽, онда када имамо све услове за научно испитивање и 
одржавање наших споменика. Место да се бетоном прелију зидови онак-
40 http://www.seismo.gov.rs
41 „Политика”, 12. октобар 1929, стр. 8.

Слика18:Запис о обнови припрате из 1735.
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ви какви су се затекли и на тај начин сачувају трагови који су се у горњим 
деловима налазили – зидови су рушењем поравнати, и на тај начин не-
повратно изгубљени и последњи трагови назупчења. Порушено је оно 
што је за навек требало да се сачува!”

Срећом – није био у праву. Завод за заштиту споменика културе Со-
цијалистичке Републике Србије је 1956. године започео обимне конзерва-
торско-рестаураторске радове утврђења, храма, унутрашњости манасти-
ра, укључујући и конзервацију фресака. „Израђен je технички елаборат 
на бази података који су тада били познати; о конзерваторским пробле-
мима и мерама коje треба предузети затражена су мишљења проф. унив. 
арх. Ђ. Бошковића и проф. унив. А. Дерока, а 26. марта 1957. одржан je у 
Српској академији наука у Београду скуп заинтересованих стручњака, на 
коме су тражени предлози за најбоља решења ових проблема...” Манастир 
Манасија проглашен је, потом, за споменик културе од изузетног значаја.

У првом наврату, између 1956. и 1964. године, тим предвођен професо-
ром Слободаном Ненадовићем обновио је јужну фасаду храма, рестаури-
рао мозаички под у припрати и обојио унутрашње зидове на којима није 
било фресака. Живопис је очистио сликар-конзерватор Бранислав Живко-
вић. Утврђено је да наос има два пода, настала наслојавањем, као и да се 
под трпезарије налази 1,5 метара испод тадашњег нивоа терена, што је за 
последицу имало почетак систематских археолошких истраживања.42

42 Један од најважнијих резултата археолошких истраживања је откриће ктиторске 
гробнице у наосу цркве 2006. године.

Слика17:Манастир Манасија данас
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Од тада до данас Манасија је из године у годину, из деценије у деце-
нију, полако почињала да враћа изглед од пре шест векова када је настала. 
Очишћене су и конзервиране све очуване фреске у храму, укључујући 
иконе древног црквеног иконостаса. Године 1985. изграђен је у северо-
источном делу нови конак са библиотеком, а после тога извршена рес-
таурација кула и бедема, у последње две деценије под вођством Гордане 
Симић, саветнице у Републичком заводу за заштиту споменика, тако да 
је до окончања посла на утврђењу остало да се реконструишу још две 
од једанаест кула и још два бедема. Када, ускоро, буде завршена рекон-
струкција утврђења у потпуности, приступиће се, подједанако посве-
ћено, и обнови манастирске трпезарије до њеног првобитног изгледа.

Но, већ сада, шест столећа од завршетка њене изградње, Манасија 
је један од најлепших и, свакако, најочуванији споменик средњовековне 
културе у Србији. У то се може уверити сваки посетилац из земље и ино-
странства, тим пре што је у години обележавања шест векова Мансије 
локална самоуправа, уз подршку републичких власти, обновила пут и 
изградила осветљен плочник за пешаке од Деспотовца до средишта срп-
ске културе у xv и свим потоњим вековима.

Стога, похвала посвећености свима који директо и/или индиректно 
делају и помажу да и у будућности Манасија „нама сија” пуним Деспо-
товим сјајем. 
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Сажетак: На Великој скупштини у Новом Саду 25. новембра 1918, када 
је проглашено отцепљење Војводине од Аустро-Угарске и припајање Краље-
вини Србији и будућој Краљевини СХС, учествовало је и седам жена. Тада 
су жене први пут у Европи добиле право гласа. У овом раду представљене су 
биографије тих седам изузетних дама.
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У историји је мало дана какав је био 25. новембар 1918. године. Тог 
датума у Новом Саду одржана је Велика народна скупштина на којој је 
одлучено да се делови Аустро-Угарске – Банат, Бачка и Барања – припоје 
Краљевини Србији и, заједно са њом, будућој Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца – Југославији1. На изборима за ову Скупштину, који су распи-
сани после капитулација Аустро-Угарске и Немачког царства2, право гласа 
имали су сви старији од 20 година, дакле и жене3, а затим се међу послани-
цима нашло и седам дама. Оне су прве жене у историји, после Александре 
Грипенберг из Финске4, које су учествовале у раду једног парламента. 

Два велика сна, о уједињењу Срба с обе обале Саве и Дунава и о пра-
вима жена, остварена су у једном дану.

Идеја о правима жена, почев од права на школовање, преко једнако-
сти с мушкарцима пред законом, у добијању запослења, плати, породич-
ним односима, до права гласа, обележила је значајан део xIx века. Покрет 
који је ту идеју потпуно уобличио под називом феминизам, стекао је за-
говорнике широм света, а његов најборбенији огранак у Великој Брита-
нији представљале су сифражеткиње. Када се чинило да ће њихова борба 
уродити плодом, избио је Први светски рат, па је питање положаја жене у 
друштву спласнуло и добило нови ток. Јула 1914. године 12 милиона жена 
у Европи потписало је Манифест жена против Првог светског рата. У бор-
би против немачке политике уочи и за време Првог светског рата истицала 
се Роза Луксембург (1870-1919), филозоф-марксиста, револуционарка. 
Емелин Панкхрст наложила је сифражеткињама да обуставе своју мили-
тантну кампању и да у знак патриотизма на сваки начин подрже владу и 
њене потезе у рату. Допринос жена у току Првог светског рата био је веома 
значајан за британске ратне напоре и учинио је да се јавност свим срцем 
заложи за остварење сифражетског циља, за право гласа за жене. Потребу 
за увођењем овог права коначно је препознао највећи број чланова пар-
ламента.5 Међу Британкама, које су до Рата биле посвећене борби за пра-
ва жена, а онда се прикључиле британској медицинској мисији и дошле у 
помоћ Србији, истичу се: Елси Инглис, Изабел Емсли Хатон, Кетрин Мек-
феил, Флора Сендс, Елизабет Рос и Евелина Хаверфилд6.

1 Претходног дана, 24. новембра, на Збору у Руми, донета је иста одлука и за Срем.
2 Дан немачке капитулације, 11. новембар, прославља се у целом свету као Дан при-

мирја.
3 Жене су у том тренутку имале право гласа само на Новом Зеланду (од 1893) и у Аустра-

лији (од 1902).
4 Александра Грипенбер била је посланица 1907. године.
5 Драгана Обренић, Жене и право гласа у: Адријана Захаријевић, Неко је рекао феми-

низам? Како је феминизам утицао на жене 21. века, Београд, 2009, 30-32.
6 Евелина Хаверфилд рођена је у 1867. Шкотској, у којој је провела део детињства, 

до пресељења у Лондон. Школовање је почела 1880. у Дизелдорфу, у Немачкој, а 
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До српских средина (и у Кнежевини/Краљевини Србији и ван ње) до-
пирао је гласан ехо феминизма, а његова прва7 представница била је но-
восадска глумица и новинарка Драга Дејановић (1840-1871)8. О Српкиња-

бавила се спортом, говорила неколико језика, путовала. Удала се 1887. и родила 
два сина, од којих је један погинуо у Великом рату. Четири године после смрти 
мужа, 1899, удала се други пут, а онда је са супругом провела две године у Јужној 
Африци, у време британско-афричких ратова. Одатле потиче њено интересовање 
за политику, посебно за равноправност полова. Придружила се организацијама бо-
раца за женска права, тако да је активно учествовала у јавним протестима, због 
чега је била хапшена под оптужбама за ометање и нападе на службена лица. Док 
је радила за Женску друштвену и политичку унију, упознала је др Елси Инглис и 
упутила се са њом у Србију 1915. године. Радила је као главна администраторка 
у Шкотској женској болници у Крагујевцу. Током повлачења преко Албаније, за-
робљена је са Вером Холм, али су обе успеле да се врате у Британију 1916. године. 
Евелина је тада са Флором Сендс прикупљала новац за Српски потпорни фонд, а 
када је потписано примирје затекла се у Београду и упутила ка Западној Србији да 
би се посветила хуманитарном раду. Са Вером Холм основала је сиротиште у Баји-
ној Башти, где је умрла 1920. и сахрањена у порти Цркве Св. Илије. (Наше велике 
Британке-Евелина Хаверфилд, „Данас”, 2-3. август 2014.)

7 Често се као „прва српска феминисткиња” помиње Јулија Хлапец Ђорђевић (1882-
1965), али она се заговарањем женских права бавила тек у међуратном периоду, 
када је с породицом живела у Чехословачкој. У историју је ипак ушла као прва: она 
је прва жена-доктор наука у А-У. Наиме, Јулија-Јулка Хлапец Ђорђевић, пореклом 
из угледне породице Ђорђевић из Бечеја, била је прва жена која је докторирала на 
Бечком универзитету: 1906. одбранила је дисертацију на тему „Подвојвода Јован 
Монастерлија” (xvII век). Тај рад објављен је 1908. у Летопису Матице српске, а за 
време Првог светског рата водила је дневник у Бечу и објавила га у Београду 1922. у 
издању Геце Кона (Цртице из живота А-У). Ауторка је више књижевних дела, међу 
којима се издваја епистоларни роман Једно дописивање.

8 Драга Дејановић (1840-1871) у чланку Две-три речи нашим Српкињама, изнела је 
тежак положај жена у друштву, недостатак виших школа, стране заводе без српског 
језика. Други њен текст био је Еманципација Српкиња. И у њему се заложила за са-
времено образовање и осамостаљивање жена. Рођена у имућној адвокатској поро-
дици, Драга се, после основног образовања и мајчине смрти, школовала у Темиш-
вару и Пешти, а затим је писала романтичне песме (објавила је родољубиве стихо-
ве под називом Списи), положила учитељски испит, глумила у Српском народном 
позоришту и у Београду, верујући да позориште има просветитељску и националну 
улогу, преводила позоришне комаде, писала за новине: „Застава”, „Матица”, „Мла-
да Србадија”, „Даница”, „Јавор”. Драгина улога је пионирска, јер је „прекорачила 
границе дојакошњег деловања српске жене“, увела „код нас тип нове, модерне же-
не” и јер је покушала да помири у себи домаћицу и жену која је прекорачила кућни 
праг и ушла у јавни живот. Покушала, јер је била несрећна – удала се и родила 
дете, али је оно после неколико дана умрло, а на другом порођају је и сама умрла, 
у својој тридесет првој години. Чланица Уједињене омладине српске, феминист-
киња, политички активна као присталица европског либерализма и ослобађања 
жена, али и националног романтизма и реализма у уметности, истицала је важност 
образовања и „радене” (економске) еманципације. У тексту Српским мајкама, обја-
вљеном у „Матици“ и „Младој Србадији“ 1869-70, изразила је мишљење да и полу-
оријетална српска жена може и треба да уђе у јавни живот и „одужи дуг народу и 
друштву“; да се, зато, женама мора обезбедити пуна слобода, ако се жели да и оне 
испуне свој историјски задатак. (Јулка Хлапец-Ђорђевић, Омладинка Драга Деја-
новић, Мисао, Београд, 1921, књига 5, свеска 4. Латинка Перовић, Како жена види 
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ма у Првом светском рату постоје дирљива и упечатљива сведочења. 
У историји је тешко пронаћи достојно поређење с херојским учешћем 
жена-болничарки и жена-војника у српској војсци.9 Жене-добровољци 
масовно су учествовале у збрињавању рањеника, углавном у Ваљевској 
болници. Сликарка Надежда Петровић10 тада је умрла од тифуса. Једна 
од хероина Првог светског рата била је и др Марија Вучетић-Прита (1866-
1954), прва жена-лекар у Угарској, друга у српском народу11.

За време Првог светског рата, 1916, у избеглиштву у Женеви, чла-
нице Српског народног женског савеза, основаног 1906. на челу са Сав-
ком Суботић12, послале су јавни апел Интернационалној феминистич-

себе у време отварања „женског питања“ у српском друштву, Токови историје, 1-2, 
Београд, 2000, 14-16. С. Радовановић, О знаменитим Српкињама 19. века, Земун, 
2006, 141-161 и 195-199.)

9 Бранислав Нушић, 1915. (Мемоари), Пирот, 2010, 309-314. Адам Стошић, Велики да-
ни Србије, 1914-1918, 1995, 277-281, 438-450. 682-683; Иво Андрић, Свеске, Београд, 
1982, 191; Луис Милер, Флора Сандес, 2012.

10 Надежда Петровић (Чачак, 12.10.1873 - Ваљево, 3.4.1915.) школовала се код Ђорђа 
Крстића, Ђорђа Андрејевића и у Кутликовој школи у Београду, касније код А. Аубеа 
у Минхену. Од 1893. била је учитељица цртања на Вишој девојачкој школи у Београ-
ду, коју је и сама завршила 1890, ту је имала и прву изложбу 1900, онда у Европи... 
Једна је од оснивача Кола српских сестара, Сићевачке колоније, Српског уметнич-
ког друштва, касније Југословенског савеза „Ладе”. Била је дописник свих српских 
новина и написала је један позоришни комад. Умрла је од тифуса, као добровољ-
на болничарка у Првом светском рату, у Ваљевској болници. Узоре у сликарству 
нашла је у импресионизму, а њена дела су прва у српском модерном сликарству. 
Најзначајније Надеждине слике су: Ресник, Нотр-дам, Језеро у Булоњској шуми, Ау-
топортрет, Призрен, Улица у Скадарлији, портрети Надеждиних савременика итд. 
Посвећени су јој Меморијал у Чачку и споменик у Пионирском парку у Београду. 
(Енциклопедија ликовних умјетности, 3, Загреб, 1964, 665-666.)

11 Она је била пожртвована као лекар Нишке болнице, која је радила и за време повла-
чења преко Албаније, на Крфу и Солунском фронту. Др Марија Вучетић-Прита 
постала је носилац Албанске споменице, одличја Трећег степена Св. Саве, Ордена 
Црвеног крста, Крста милосрђа и Ратне споменице 1914-18. Била је председница 
Друштва београдских жена-лекара, оснивач Женске странке, активна у Материн-
ском удружењу, Српском архиву за целокупно лекарство, Дому ученица. На предлог 
др Елси Инглис, учествовала је у оснивању Меморијал-болнице Лејди Каудри на Де-
дињу, замишљене као Женска болница, која је, на Маријину жалост и оштре осуде, 
упропашћена лошим вођењем. (Ивана Спасовић, Злата вредне, Панчево, 2014.)

12 Савка Суботић (Нови Сад, 1834-1918.) била је сестра др Михаила Полит Десанчића, 
жена др Јована Суботића, мајка Жарка, Виде, Верице, Дејана, потоњег генерала 
у Руској војсци и Војислава, чувеног хирурга и једног од оснивача Медицинског 
факултета у Београду. Сарађивала је са Кери Чепмен Кет (1859-1947) - оснивачем и 
председницом Интернационалне алијансе за женско право гласа-, као и са руским 
и угарским борцима за права жена и била је на челу већине домаћих женских удру-
жења. У свом предавању Учитељице у служби народног здравља, посвећеном улози 
коју учитељице имају ван школе, Савка Суботић говорила је и о доприносима жена 
историји. Године 1911. одржала је говор у бечком Научном клубу на тему: Жена на 
истоку и западу. На позив угарских феминисткиња Савка Суботић је одржала пре-
давање на исту тему у Будимпешти, где је 1913. учествовала на Седмом конгресу 
за женско право гласа. Пишући братаници Владислави Политовој, уз честитке за 
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кој алијанси да се спречи депортација девојака и жена од 13-40 година у 
Аустрију, где су изложене крајним понижењима. Српски народни женски 
савез је 1918. упутио је писмо г-ђи Пенкхерст у којем је објашњавају и 
политичку платформу борбе за уједињење јужних Словена. 

Пред сам крај рата, жене у Војводини13 су (привремено) избориле 
право гласа. Међу посланицима Велике народне скупштине Баната, Ба-
чке и Барање било је седам жена. Иронија историје учинила је да на сам 
дан заседања скупштине у Новом Саду умре Савка Суботић, једна од нај-
заслужнијих за излазак из сенке и жена с тог простора.14 Када су, током 
новембра 1918. у 211 изборних јединица на територији Бачке, Баната и 
Барање, бирани посланициза предстојећу Велику народну скупштину 
на којој ће се те области, неопозиво, присајединити Краљевини Србији, 
право гласа су, први пут у историји Европе, имале и жене. Штавише, њих 
седам – Милица Томић, Мара Малагурски, Анастасија Манојловић, Ма-
рија Јовановић, Олга Станковић, Катица Рајчић и Манда Сударевић – 
изабране су за посланице те скупштине. Био је то револуционаран демо-
кратски искорак у доба у којем су Енглескиње, Францускиње или Неми-
це само сањале.15

После пробоја Солунског фронта, уследиле су капитулације Цен-
тралних сила и престанак постојања Аустро-Угарске био је питање дана. 
У новембру 1918. образован је Народни одбор Срба у Угарској, окупљен 
око идеје да сваки народ има право да одлучује о својој будућности. Пла-
нирано је одржавање избора за скупштину у коју би ушли представници 
српског народа у Угарској, као и других јужнословенских народа и свих 
осталих који подржавају улазак у заједничку државу са Србијом. Осно-
вани су и пододбори, које су чинили припадници свих политичких гру-
пација: радикали, демократе, социјалисти. Велика народна скупштина 
Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи заказана је 
за 25. новембар 1918. У Новом Саду. Изборни ред предвидео је 211 избор-
них јединица, право гласа за старије од 20 година, и мушкарце и жене, 

матуру, Савка је писала да је нешколована даровитост испод школоване, али изнад 
школованих медиокритета. Саветовала је да се бори, увек изнова, додајући један 
на нулу, док не успе и док се енергија не претвори у снагу, јер успех руши препреке 
и отвара нове путеве. Ово лепо, умно, надахнуто, топло и добронамерно писмо за-
вршила је речима: „Затвори књигу, отвори очи и – срце!” (Ана Столић, Савка Субо-
тић, слика једног света, предговор књизи: С. Суботић, Успомене, Београд, 2001, 22, 
19-28.)

13 Појам Војводина односи се на простор Јужне Угарске, који је распадом А-У при-
појен Краљевини Србији, а с њом и Краљевини СХС (Југославији).

14 Ана Столић, Савка Суботић - слика једног света, предговор књизи: Савка Суботић, 
Успомене, Београд, 2001, 24. Савка Суботић, Успомене, Београд, 2001, 25.

15 Ђорђе Вукмировић, Седам војвођанских дама за историју, „Вечерње Новости”, 1. де-
цембар 2013.
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као и да се у на хиљаду становника бира један, а на 1500 – два посланика. 
Дана 24. новембра 1918. одржан је Збор на којем су посланици Срема 
одлучили о његовом присаједињењу Србији, а њихов представник Жар-
ко Миладиновић присуствовао је и на Скупштини одржаној сутрадан у 
Новом Саду у Гранд хотелу. 

На Велику народну скупштину у Новом Саду 25. новембра 1918. 
пристигло је 757 посланика16. Тај понедељак је био прохладан, провејава-
ла је суснежица. Све посланице из Суботице, као и већина највиђенијих 
Суботичана на скупштини одржаној у балској дворани Хотела „Гранд” 
(касније Хотел „Слобода”, а сада „Војвођанска банка”, на Тргу Светозара 
Милетића), овековечени су на великој слици (3,20x200) Анастаса Боца-
рића, коју су финансирали суботички посланици на Великој народној 
скупштини. Слика је власништво Градског музеја у Суботици, на ревер-
су у Музеју Војводине у Новом Саду. 

Одлуке Скупштине: Бачка, Барања и Банат се политички и привред-
но отцепљују од Аустро-Угарске и образују се Савет и Управа као при-
времени органи власти (до присједињења Краљевини Србији и, заједно с 
њом, будућој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Претходно, за време 
рата, одлукама Нишке (7. децембра 1914) и Крфске декларације (20. јула 
1917), договорени су обриси те будуће заједничке државе Јужних Слове-
на17, која је проглашена у Београду 1. децембра 1918.

У очима већине становника дотадашње Јужне Угарске (Војводине), 
Краљевина Србија виђена је као једина будућност. Србија је одабрана 
због њеног века државности, јер је заслужна за победу Антанте и зато 
што је матица српског народа чији су представници чинили већину по-
сланика.

Влада Краљевине Србије замољена је да заступа интересе тих крајева 
на Конференцији мира у Паризу, а предвиђена су и права мањинских 
народа који после разграничења на Версајској мировној конференцији 
остану ван граница своје земље18. Изабрани су представници Велике 
скупштине за преговоре у Београду и Загребу: Јаша Томић и Блашко 
Рајић, Јован Манојловић и Васа Стајић. Јаша Томић свој став изразио је 
метафором: „Обући ћемо српску кошуљу и огртач Југословена”, док су 
демократе наступале с југословенског становишта.

Велика скупштина у Новом Саду заузима почасно место у историји и 
због тога што се међу њеним посланицима нашло и седам жена. Први пут 

16 578 Срба, 84 Буњевца, 2 Хрвата, 3 Шокца, 62 Словака, 21 Русин, 6 Немаца и 1 Мађар
17 Јужнословенска држава замишљена је као уставна, парламентарна монархија на 

челу с династијом Карађорђевић.
18 Од Аустро-Угарске настале су: републике Чехословачка, Мађарска, Аустрија и 

краљевине СХС и Румунија
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у историји жене су оствариле не само право гласа, него и право учешћа 
у раду парламента! Једини ранији пример посланице у Европи предста-
вља Александра Грипенберг у Финској .19

Милица Томић (Нови Сад, 1859 – Београд, 1944)20 била је ћерка Све-
тозара Милетића и супруга Јаше Томића. Родитељи су је упутили на 
школовање у Пешту и Беч, где је била одличан студент и објављивала 
књижевне радове. О њеном образовању сведочи и то што је, поред срп-
ског, говорила француски, енглески, немачки и мађарски језик. Поли-
тичке текстове објављивала је у очевој „Застави” и те новине је 1885. 
донела у мираз Јаши Томићу, вођи радикалског крила Српске народне 
слободоумне странке. Године 1886. Милица је објавила брошуру Некоји 
„пријатељи” Милетићеви. Тим текстом хтела је да се обрачуна с Мишом 
Димитријевићем и групом окупљеном око „Браника” због начина на 
који су покушали да се дочепају „Заставе” и због недоследног понашања 
у борби за програм Српске народне слободоумне странке. Димитрије-
вић јој је одговорио брошуром Мало више светлости, а она њему новом: 
Извртање није светлост. Уследио је расцеп Српске народне слободоумне 
странке на: Либералну, Радикалну (Српску народну радикалну) и Нота-
билитете (на чеку са др Михаилом Полит Десанчићем, Јашом Томићем 
и др Светиславом Касапиновићем.) 

После раскола, старе несугласице нису нестале, нове су настале, а 
мржња, страсти и гнев су расли. Као што, уверљиво описујући ове дане 
и године, каже академик Василије Крестић: „Зло се морало догодити и 
десило се”21. Миша Димитријевић докопао се писма које је Милица (тада 
Милетић) написала свом веренику Бранку Петровићу, правнику из Беч-
керека и објавио га у „Бранику”. Хтео је да осрамоти Милицу, а Јашу 
Томића унизи као мужа, политичара и човека. Намера тог перфидног и 
аморалног чина била је да се „Застава“ отргне од радикала. Брачни пар 
Томић доспео је тако у жижу јавности. Увређен и бесан, Јаша Томић је 4. 
јануара 1890. на перону железничке станице у Новом Саду убио Мишу 
Димитријевића, убодом ножем у груди. Овај злочин у историји је упа-
мћен као „туцинданска трагедија”. Туга и срамота ове несреће биле су 
праћене сукобима између оних који су бранили и оних који су напада-
19 Женска штампа на српском језику, чије постојање доказује да је српско друштво 

тежило да иде укорак с европским, пратила је догађања у вези с процесом еманци-
пације жене. Посебну пажњу изазвао је нови изборни закон у Финској, која је новим 
руским уставом добила право општег гласања, од 24 године, за оба пола. По том 
закону изабрана је новембра 1907. бароница Александра Грипенбергова за народну 
заступницу у Хелзинксфорту. Била је то прва жена у парламенту, заслужна, јер је 
основала многе индустријске школе у својој земљи, за женску омладину. („Женски 
свет”, 5, 1907; Ивана Спасовић, Четврти сталеж, Вршац, 2015, 63.)

20 Соња Влајнић, Политичарка и просветитељка, „Базар”, 1285, 15. август 2014, 80-82.
21 Василије Ђ. Крестић, Срби у Угарској 1790-1918, Нови Сад, 2013, 415-417.
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ли Томића. Први су се позивали на то да је бранио част своје жене, а 
међу другима био је и велики песник, преводилац, правник, политичар 
и публициста др Лаза Костић. По изласку из шестогодишњег затвора, 
Јашу Томића дочекало је, као хероја, пет хиљада жена. Супруг је подр-
жавао Милицу и у њеном ангажовању око женског питања. Радила је на 
просвећивању жена, основала женску читаоницу „Посестриму”, потеклу 
из „Посела Српкиња”, залагала се за образовање жена са села, покренула 
добротворни фонд за болесне и сиромашне жене, а 1911. основала је ча-
сопис „Жена”. Овај часопис излазио је до 1914. и, потом, од 1918. до 1921. 
Претежни део чинили су текстови о породици, а кроз све њих провлачио 
се став да је друштво сувише патријархално и да је социјализација жене 
тек у повоју. Подржавајући грађанску породицу, „Жена” је била и заго-
ворник смањења женске преоптерећености и повећања женских права, 
односно исправљања неравноправности, неправде и недостојанстве-
ног положаја жене. Чак и ако се то не каже дословно, у „Жени” је љубав 
виђена као један од путева до уважавања жене, а, насупрот томе, брак 
из користи је – осуђиван. Ту су, наравно, и савети за свакодневни живот: 
здравље, негу, вођење домаћинства, бављење децом, слободно време, 
као и праћење збивања на националном и међународном плану. Иако се 
бавила питањима образовања и запослења жена, њиховом психом, телом 
и правима у породици и друштву, „Жена” је била не екстремно фемини-
стички, него еманципаторски часопис.

МараЂорђевићМалагурски (20. децембар 1894 – 1971) рођена је у 
Суботици у угледној буњевачкој породици. Била је удата за Драгослава 
Ђорђевића, који је био професор у суботичкој гимназији, велики жупан, 
градоначелник Суботице и члан Сената Краљевине Југославије. Студи-
рала је енглески језик у Лондону, а онда се посветила књижевном раду и 
1926. објавила књигу Буњевачки обичаји у сликама. Наредне године осно-
вала је Буњевачку просветну матицу. Године 1933. први пут је у целости 
објављена њена приповетка „Вита Ђанина” у збирци Вита Ђанина и друге 
приповетке из буњевачког живота. Исте године добила је награду Срп-
ске краљевске академије, а приповетка „Вита Ђанина” добила је награду 
на конкурсу Друштва „Цвијета Зузорић”. Ова приповетка изазвала је 
посебну пажњу критичара и читалачке публике због, за то доба, нове теме 
која је била смештена у завичајни простор Маре Ђорђевић Малагурске и 
због новог језика (буњевачки говор са икавским изговором). Такође, на-
ративни поступак разликовао се од књижевности писане у међуратном 
периоду на тлу Краљевине Југославије. Прича је дужег обима, у облику 
исказа у првом лицу једнине и сврстава се међу приповетке карактера. 
Ауторка приказује контраст између богатих и сиромашних становника 
буњевачког краја у првој деценији 20. века, пред Први светски рат, због 
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чега се ово дело може сврстати и у социјалну књижевност. Године 1940. 
збирка је поново штампана, овог пута у Суботици и то латиницом. Тада 
је написала и дело Стара буњевачка народна ношња и вез, а 1941. године 
уредила је књигу Буњевка о Буњевцима. Посебну пажњу штампе изазвала 
је Марина драма Манда Војнићева, чија је премијера требало да се одржи 
у Народном позоришту 8. априла 1941. године. Због бомбардовања Бео-
града 6. априла 1941. то се није догодило. 

„Време” и друге београдске новине извештавали су о стваралаштву 
Маре Малагурски Ђорђевић, па је њено име освануло у похвалним књи-
жевним критикама 1928, 1929, у два наврата 1933, као и по томе што је 
била једна од тема предавања Анице Шаулић „Данашња књижевност ју-
гословенских жена”, одржаног у „Цвијети Зузорић” 1937. Када је 1928. 
Добила награду „Цвијета Зузорић” у жирију су били: Исидора Секулић, 
Аница Савић-Ребац, Богдан Поповић, Светислав Петровић и Тодор Ма-
нојловић. Критичари и публика доживљавали су је као озбиљну, зрелу, 
изграђену књижевницу, даровиту и са оригиналним стилом који спаја 
фолклор и традицију с модерним, носи и мир и страст, а емотивна стања 
дочарава без саосећања и сажаљења. Или, како је у свом предговору Ма-
риној књизи написала Јелена Секулић-Ђервић, одликовали су је: „расни 
полет и женска нежност”. Владимир Бабић бавио се Мариним делом у 
својој књизи Наши писци III (1939). Посебну пажњу штампе изазвала је 
Марина драма Манда Војнићева, чија је премијера требало да се одржи 
у Народном позоришту 8. априла 1941. године. Због бомбардовања Бео-
града 6. априла 1941. то се није догодило. Манда Војнићева је фолклорна 
драма чији сваки чин доноси по један буњевачки обичај и употпуњује 
причу о двоје људи који се воле. Режирао ју је Драгољуб Гошић22.

Ни после рата интересовање за књижевни рад Маре Ђорђевић Мала-
гурске није смањено. Године 1951. њену приповетку под насловом „Вита 
Ђанина” издаје Просвета из Београда, а 1954. Буњевачка матица из Субо-
тице објавила је целу збирку23.

Још четири посланице биле су Суботичанке: Буњевке Катица Рајчић 
и Манда Сударевић и Српкиње Олга Станковић и Анастазија Манојловић. 

Катица Рајчић је била удата за Александра Рајчића, заменика гра-
доначелника Суботице, а сама се бавила писањем, скупљањем језичког 
и музичког блага и направиле је снимке буњевачких песама које је отпе-
вала на Радио Београду. 

22 „Време”, 28. март 1929, 8. март 1933, 16. март 1933, 19. март 1937, 5. март 1941.
23 Недић Марко, Приповетка из буњевачког живота „Вита Ђанина” Маре Ђорђевић Ма-

лагурске. „Прича”. Часопис за причу и приче о причама. Београд, септембар-децем-
бар 2014, година vIII, број 28-29, стр. 155-165. 
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Манда Сударевић, супруга др Врање Сударевића, лекара, великог 
жупана Суботице и посланика, члана Уставотворне скупштине СХС, била 
је чланица Добровољне задруге Буњевки и веома заслужна за обнову су-
ботичке болнице после Првог светског рата. Манда Сударевић је, заједно 
с Маром Малагурски Ђорђевић, 1934. била у аудијенцији код краљице 
Марије Карађорђевић. Краљица је била одушевљена албумом рукотво-
рина које су јој Манда и Мара донеле, па су јој Суботичанке приредиле 
још један поклон – буњевачке ношње израђене за владарку.

Олга Станковић, супруга Војислава Станковића, директора тада-
шње Хрватске земаљске банке у Суботици, који је и сам био посланик 
историјског заседања 1918, била је чланица суботичке Добровољне зад-
руге Српкиња. 

Анастазија – Таза Манојловић (Суботица, 1889 – Палић, 1974). 
Рођена је од оца Богдана Димитријевића, који је био градски финансиј-
ски саветник у Суботици 1918-1920. и мајке Христине рођене Радишић24. 
Анастазијин супруг Душан Манојловић (1883-1941) студирао је права у 
Клужу и Пожуну (Братислава), а од 1920.-1921. постао је Велики жупан 
града Суботице и градски велики капетан - предстојник полиције. Дуго 
је био благајник Добровољне задруге Српкиња, па се може претпоста-
вити да је и његова супруга Анастазија била активни члан Задруге25. Из 
фирме „Ферум”, у којој је Душан био директор и акционар, изникле су 
Индустрија шинских возила „Братство” Суботица Индустрија електро-
мотора „Север”, и „Ливница”. 

За добротворни рад, пре свега у међуратној добротворној организа-
цији „Добро дело” у Суботици, Анастазија Манојловић, добила је 1937.
године орден Светог Саве В реда са реверсом и повељом, како видимо 
из документа Министарства социјалне политике и народног здравља 
од 27.октобра 1937.год. упућеног начелнику среза, у којем се тражи да 
се Канцеларија краљевских ордена у Београду, извести о уплати Ана-
стасије Манојловић орденске таксе од 200 динара, а од управе града се 
тражи да се додела ордена обави на уобичајено свечани начин. Из овог 
документа сазнајемо да је била „потпредседница друштва „Добро дело”. 
24 Драго Његован, Документи о присаједињењу Срема, Баната, Бачке и Барање Србији 

1918, Нови Сад 2017. 
25 Председник Трговачке коморе у Суботици био је до 1930. За свој рад 1931. награђен 

је грчким орденом „Феникса” Iv реда. Бавио се мачевањем и био председник Дру-
штва за мачевање, као и члан Ротари клуба у Суботици. На списку од укупно 16 
чланова 24. маја 1930. од Манојловића налази се Милан Манојловић, “consulting 
enginear, director” – Електричнe централe и Манојловић Душан “Director-Ferrum 
d.d. vagon manufacturing”, Змај Јовина 13, телефон 7. Број Душановог телефона, 
говори о његовом положају, пошто је међу угледним грађанима било оних чији број 
је био преко 600. Учествовао је у оснивању Српско-буњевачког народног одбора и 
Српско-буњевачке страже 1918. 
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На Палићу је постојала колонија избеглица из царске Русије. Њима је 
Анастазија на разне начине помагала, за шта је од њих добила велику 
резбарену плакету са текстом на руском језику. Свог оца Богдана је често 
спомињала као јако доброг, као и Краља Александра, због чијег убиства 
је знала више пута заплакати. Често је знала уздахнути: „Сзегенy Сандор 
киралy” односно „Сирома краљ Александар”. Причала је да је одлазила 
на двор Карађорђевића и више пута певала пред краљем Александром. 
Када су код њених дворитеља долазили гости, била је врло радосна ако 
би затражили да им пева, било српске или мађарске песме, нарочито 
староградске. Добро је знала немачки, а мађарски је говорила добро као 
да јој је то био матерњи језик.

Анастазија и Душан Манојловић имали су две ћерке, Иванку и Јелиса-
вету, а Анастазија је веома волела и Богдана, сина њене сестре Меланије26. 

Марија Јовановић (1853 – 1939), девојачко Бараковић, рођена је у Бе-
гечу на Дунаву. Удавала се три пута: за Николу Стојаковића у Бачку Па-
ланку, за велепоседника Васу Радосављевића из Томашевца и за чувеног 
издавача Каменка Јовановића.

Била је активна и као одборница. На Скупштини Задруге Српкиња, одр-
жаној 4. фебруара 1907, Марија је као одборница поднела извештај о Раде-
ничкој (Занатској) школи, коју је Задруга основала 1903. А на Главној скупш-
тини од 28. фебруара 1909. пречасни г. Душан Радуловић поднео је Извештај 

26 Звонко Стантић, Прилог биографији Анастазије Манојловић, посланице Велике народне 
скупштине и њене породице, необјављени текст.

 Посвећеношћу и љубазношћу господина Стантића потпуно је расветљен живот Ана-
стазије Манојловић и њене породице, написан на десет страна и на основу следећих 
извора:

 - Историјски архив Суботице, фондови 57.9126/937
 - ИАС Ф:2, 3580, III 311/1913
 - ИАС Ф:47, 1674, одобрење 1538/923
 - ИАС Ф:2, 9954/полг. 1882.
 -  Драго Његован, Документи о присаједињењу Срема, Баната, Бачке и Барање  

Србији 1918., Нови Сад 2017.
 -  Ivanji Ištvan, Szabadka szabad királyi város története I (1886) –II (1892), II knjiga, 

Subotica 1892. 220.
 - Корени – Gyökerek, Историјски архив Суботица, 1991. 202.
 - Геза Ваш, необјављени подаци. 2018.
 - Татјана Сегединчев, Браћа Владислав и Јован Манојловић , „Ex Panonia” 9-10, 17-23.
 - Југословенски национални лист, бр. 11, Суботица, 1939;
 -  Стеван Мачковић и Марио Бара, Друштво за помагање бедних и невољних „Добро 

дело” у: С. Мачковић, Г. Лалија, М. Пеце, Црвени крст у Суботици 1886 – 2006, 
Суботица 2006.

 -  Гордана Прчић Вујновић, Викторија Алаџић, Мирко Грлица „Градотворци” књи-
га II, Суботица 2006, 50-53.

 - Фотографије кућа породице Манојловић, некад и сад.
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о раду Раденичке школе, о њеном напредовању, што је била заслуга ревнос-
них одборница и врсног управитеља, као и добротвора пок. Васе и Драге Ра-
досављевић, које је уписала Марија Радосављевић (10 000 круна). 

Трећи пут се удала 1911. за чувеног издавача Каменка Јовановића.27 
Каменку је ово био други брак. Јовановић је тада имао 69. година поново 
оженио, а Марија је била једанаест година млађа и надживела га је дваде-
сет три године. Браћа Јовановић помагали су цело Српство, а две куће у 
Панчеву оставили су на располагање Црквеној општини као закладу која 
би требало да ступи на снагу после смрти њихових супруга Софије и Ма-
рије. Завештаоци су оставили аманет да да се ове куће не смеју продати, 
него да се употребе за смештај српских културних установа: Панчевачког 
српског црквеног певачког друштва, Српске читаонице и Јавне књижнице 
српске (Црквене библиотеке). Када је фебруара 1939. умрла Марија Јо-
вановић, Политика је извештавала да је вредност ових задужбина око 10 
милиона динара и да су Јовановићи помагали српску владу 1912. 

За време Првог светског рата, док је Павле био заточен у Араду, Ка-
менко и Марија нашли су се у Бечу, 1915. године, са још једним брачним 
паром и одатле су писали писма др Светиславу Касапиновићу. Каменко 
је умро 13. октобра 1916. и није дочекао да види српско уједињење коме је 
посветио сав свој рад. Његов брат Павле умро је дванаест година касније, 
на Митровдан 1928, његова жена Софија 25. јула 1938, а Марија Каменка 
Јовановића 20. фебруара 1939.

После Првог светског рата, у новој држави, два дана, 19. и 20. фебруара 
1919, трајала је забава са игранком, за коју су позиви упућени мајору Пе-
тру Арачићу, капетану прве класе и начелнику штаба 1. пешадијске бри-
гаде Моравске дивизије који је командовао 1. батаљоном 2. пешадијског 
пука кнеза Михаила, који је ушао са српским трупама 9. новембра 1918. у 
Панчеву и пуковнику Ристићу, команданту бригаде, који је одредио ком. 
Арачића да пређе са батаљоном Дунав и ослободи Панчево. Говорио је др 
Тома Павловић, који је такође учествовао у ослобођењу Панчева новем-
бра 1918. Добротворне прилоге дали су: др Стеван Смедеревац 30 круна, 
Гига Стојнов 30 круна, Јеврејска женска задруга 20 круна, М. Томандл 20 
круна, Милутин Бикар 50 круна, Марија Јовановић 100 круна. 

27 Каменко Јовановић (Панчево, 1845 – Панчево, 1916); Павле Јовановић (Панчево, 
1847 – Арад, 1914) били су панчевачки штампари, књижари, издавачи (876 књига), 
оснивачи библиотека, задужбинари. Каменко је деловао и у Уједињеној омладини 
српској, као посланик у С. Карловцима, касније и у странци Нотабилитета, а Пав-
ле је био активан у Црквеној општини и Певачком друштву. Обојица су за време 
Првог светског рата били заточени у Араду. Жарко Војновић, Из Спарте светлост 
то јест Живот и подвизи Каменка и Павла Браће Јовановића; уједно и Библиогра-
фија издања, Панчево, 2010. Никола Конески, Учитељи и ученици Главне школе у 
Панчеву од 1853. До 1871, Гласник Музеја Баната 18, Панчево, 2017.
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Била је добротворка: своју кућу у Војводе Бојовића 15 поклонила је 
1928. Добровољној задрузи Српкиња панчевачких28, под условом да, за 
узврат, Задруга од даровне некретнине оснује задужбине под именом 
„Задужбина Васе и Драге Радосављевић коју је основала удовица Ка-
менка Јовановића Марија, раније удата Радосављевић”. „Привреднику” 
је поклонила 200 ланаца земље у Томашевцу. Тестаментом је завешта-
ла 1937. своју имовину Добровољној задрузи Српкиња панчевачких, под 
условом да Задруга оснује Фонд Марије Јовановић. (Пола прихода при-
падало је, до њене смрти, Ленки Бачлић, која је неговала Марију, јер је 
поћерка Љубица напустила. Љубица Искрић, поћерка, уложила је жалбу 
1939. на тестамент, оспоравајући свест 86-годишње Марије.) За време 
рата – кућу јој запосела немачка војска, а после рата је национализована. 

Две демографске појаве, карактеристичне за 19. век, брз пораст ста-
новништва и велике миграције, настављене су и после Версајске мировне 
конференције, на простору држава које су замениле четири царства, као 
и у осталим деловима Европе. Ове појаве су имале су снажно посредно 
дејство на привредна кретања и обликовање сва три политичка система 
настала у међуратном периоду (грађанске демократије и тоталитарних 
режима – фашистичке диктатуре и социјализма у СССР). Научници и 
уметници углавном се слажу да је 20. век, „век-звер” чији су домети 
науке у олакшавању, улепшавању и продужетку живота неспорни, али 
и злоупотребљени. У исто време је „побудио највеће наде икад зачете у 
човечанству и уништио све илузије и идеале”. 

Након Првог светског рата, „женско питање” добило је на тежини, јер 
су жене поднеле две трећине ратног терета29. Италијанка Рита Леви Мол-
танчини, добитница Нобелове награде за науку, рекла је: „Упркос свему 
дошло је до преокрета на боље у овом веку... раст четвртог сталежа30, 
појава жене након векова репресије”.31 

28 У Панчеву је 6. марта 1894, у дворани Српске више девојачке школе, основана До-
бротворна задруга Српкиња панчевачких, двадесета српска женска добротворна 
задруга у Аустро-Угарској монархији, чији је смисао претежно био у хуманитар-
ном раду, али је стремила и ка решавању проблема жене у друштву. И док су задру-
гарке у томе следиле европске узоре, с друге стране имале су и аутентичан циљ: да 
допринесу идеји српског ослобођења и уједињења. Поред ових тема, окупљале су 
их и оне везане за просвету и културу.

29 Заговорник решавања чешког питања у Аустро-Угарској, социјалног питања свих 
народа и, од 1918, први председник Чехословачке, Томаш Масарик, један је од нај-
заслужнијих за то што је подизање људског живота у хуманије више облике водило 
учењу о равноправности жене са мушкарцем.

30 Синтагма која описује ток историје, место, положај и улогу жене у њој, и која је 
употребљена као наслов ове књиге. 

31 Ерик Хобсбаум, Доба екстрема, Историја кратког 20-ог века 1914-1991, Београд, 
2004, 9-10.
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Као што су многи национални покрети у Европи добили шансу да се 
остваре тек после Версајске конференцији, тако је било и са покретом 
жена, јер жене добијају право гласа од 1918. у Великој Британији, а од 
1920. и у САД. Ипак, прве у историји, које су оствариле ово право, биле 
су Новозеланђанке (1893) и Аустралијанке (1902).

У Краљевини СХС жене су већ 1919. основале Народни женски савез. 
Југословенска удружења жена после Првог светског рата пратила су 
подржавала и следила рад светских32. 

32 Залагале су се за вредности Версајске мировне конференције и Лиге (Друштва) 
народа, али и: да жене у мешовитим браковима могу да задрже националну при-
падност, да се ратификује женска конвенција о трговини белим робљем, да се 
настави и појача борба за право гласа жена, да се изједначе настава и уџбеници за 
женску и мушку децу, да се отклоне узроци смртности одојчади и уведе специјално 
васпитање за болесну децу, да се поново саставе породице емиграната, да се жена-
ма омогући да уђу у све професије, као и да буду награђене једнако с мушкарцима 
и да имају право на плаћен одмор после порођаја, да се спроведу принципи Женев-
ског дечјег шартра (савеза). Југословенски женски савез био је верски и политички 
неутралан, са седиштем у Београду и радио је на националном, социјалном, феми-
нистичком, просветном и здравственом пољу. Конгрес интернационалног женског 
савеза, одржан је у Вашингтону, 4-14. маја 1925. Конгрес је основан 30 година ра-
није, на иницијативу америчких и енглеских жена, с 38 земаља чланица и девизом: 
„Чини другима оно што желиш да теби други чине”.
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АКТУЕЛНОСТ МАРКСОВЕ МИСЛИ,  
ИДЕЈЕ КОМУНИЗМА И РЕВОЛУЦИОНАРНИХ 

ИДЕАЛА᾽’68ДАНАС

Сажетак: Током 20. века марксизам, социјализам и комунизам били су 
контроверзне идеје и пројекти који су имали масовне присталице, али и 
противнике. Након пада Берлинског зида и завршетка Хладног рада, са гло-
балне историјске и идејне сцене нестала је ова контроверза. Доминантна 
теоријска и идеолошка продуција успоставила се око догматског консен-
зуса о неопозивом ᾽крају᾽ и ᾽смрти᾽ Марксове мисли и комунизма, и ᾽вечној᾽ 
победи капитализма и ᾽либералне демократије᾽. Марксистички и кому-
нистички пројекат се потпуно редуковао и поистоветио са ᾽тоталита-
ризмом᾽, ᾽масовним злочинима᾽, ᾽лудилом᾽ итд.; на делу је била његова кри-
минализација, патологизација и сатанизација. Аутор тумачи овај процес 
као идеолошку офанзиву која треба да саботира сваку револуционарну про-
мену успостављеног поретка светског капитализма. Узимајући за основу 
Сартрову мисао да „марксизам остаје филозофија нашег времена”, указује 
се на идеје и мислиоце који последњих деценија пружају отпор одбаци-
вању Маркса и комунизма на сметлиште историје. Као посебно значајни 
издвајају се Жак Дерида, Ален Бадју и Славој Жижек. На савременој инте-
лектуалној сцени постоји приметан повратак Марксу, комунизму и рево-
луционарним идеалима ᾽’68. Узрок ове реактивације треба тражити у рес-
таурацији капитализма у облику који доста подсећа на 19. век, када се и 
рађала Марксова, комунистичка и идеја социјалистичке револуције.

Кључне речи: КАРЛ МАРКС, В.И.ЛЕЊИН, КОМУНИЗАМ, СТУДЕНТ-
СКА РЕВОЛУЦИЈЕ ᾽’68, ТОТАЛИТАРИЗАМ, КОМУНИЦТИЧКИ ЗЛОЧИНИ, 
КАПИТАЛИЗАМ, ПРИВАТНА СВОЈИНА, РЕВОЛУЦИЈА.
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„Да није та Марксова умрлица у ствари егзорцизам којим се жели ус-
мртити један аутор који је, више него и један други, још увек жив и 
у стању да сеје панику, оптужујући леденом критиком противречно-
сти друштва које је и даље заражено болешћу капитализма? Онај који 
каже да је Маркс мртав можда то у ствари каже да би га усмртио. Да 
би усмртио авет која прогања.” 

(Фузаро, 2015)1

Увод

Ове, 2018. године у свету се обележава 200 година од рођења Карла 
Маркса. Истовремено, протекло је 170 година од објављивања Комуни-
стичког манифеста и 50 година од студентске револуције2. Враћајући се 
у прошлост, и борећи се против идеолошког (само)заборава, присећа-
мо се да су кроз двадести век, све до пада Берлинског зида, марксизам, 
социјализам и комунизам на глобалном нивоу били бар контроверзни 
појмови. Било је доста оних који су, следећи уверење Ђерђа Лукача, сма-
трали да је и најгори социјализам бољи од најбољег капитализма, и да 
се стога вреди борити за ту идеју и систем, поправљати га („социјализам 
са људским лицем”), стално изнова освежавати („перманентна револу-
ција”) итд. јер је капитализам као алтернатива у основи био много гори. 
Велики утицај Марксове мисли у филозофији, теорији и култури уоп-
ште, јачање радничког покрета и комунистичких партија на Западу, по-
беда социјалистичких револуција и изградња социјализма у Југославији 
и Источној Европи, као и деколонизација у ванзападном свету, често у 
облику социјалистичких пројеката, демонстрирали су и одржавали ви-
талност тог уверења.

Међутим, постојао је и велики број оних који су мислили супротно – 
да су социјализам и комунизам неко апсолутно, примордијално зло, тако 
да, ма колико рђав био капитализам, он ће, са својом „демократијом”, увек 

1 Италијански филозоф Дијего Фузаро је један од најизврснијих европских мисли-
лаца младе генерације, који са свега 35 година већ има велики број објављених 
филозофских књига, а у многима од њих се бавио управо Марксом. Такође, напи-
сао је уводнике за низ нових превода Марксових дела који су праве „књиге у књи-
зи”. Супротстављајући се једној врсти данас помодне квазилевице, Фузаро говори 
о крајњем циљу свога рада и ангажмана: „Ако левица престане да се интересује 
за Маркса и Грамшија, треба престати интересовати се за левицу: и наставити са 
борбом у политици и култури као Маркс и Грамши, у име ослобађања човека и 
социјалних права”.

2 Као редак позитиван пример озбиљнијег интелектуалног обележавања неке од 
ових годишњица, издвајамо тематски број часописа „Социолошки преглед” из 
2018. године, посвећен 170-годишњици Комунистичког манифеста.
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бити бољи и од најбољег социјализма/комунизма. У томе су следили став 
некадашњег француског премијера Албера Сароа који се једном прили-
ком обратио скупштини следећим речима: „Комунизам није мишљење, 
то је злочин” (Мерло-Понти, 1986: 74). А посебно Черчила који 1920. пише 
текст „Ционизам против бољшевизма” у коме говори о „добрим”, „нацио-
налим” Јеврејима који манифестују божанско, и „злим”, „интернацио-
налним” и „терористичким” Јеврејима који манифестују дијаболичко, 
тј. самог Антихриста. О овим другима Черчил каже: „Овај покрет међу 
Јеврејима није нов. Од времена Спартакус-Вајсхаупта до Карла Маркса, 
и даље Троцког (Русија), Беле Куна (Мађарска), Розе Луксембург (Не-
мачка) и Еме Голдман (Сједињене Државе), ова светска завера на рушењу 
цивилизације, и реконституцији друштва на бази заустављеног развоја, 
завидне злоћудности и немогуће једнакости, стално расте. Играла је... 
дефинитивно препознатљиву улогу у трагедији Француске револуције. 
То је био главни извор сваког субверзивног покрета током 19. века; а сада 
је коначно ова дружина изузетних личности из подземља великих гра-
дова Европе и Америке шчепала руски народ за косу, и постала прак-
тично неприкосновени господар тог огромног царства” (Churchill, 1920). 
Овде имамо у концентрованом виду „дијагнозу” комунизма (бољшевиз-
ма) која ће, како ћемо убрзо видети, постати магистрални рефрен анти-
комунистичке пропаганде кроз читав 20. век, и све до данас – комунизам 
је нешто „илузорно” („немогућа једнакост”), али и некакво „зло” („зли” 
Јевреји и „злоћудни завереници”), и нешто „криминално” („личности из 
подземља”), „злочиначко” („тероризам” и „шчепавање за косу”), „варвар-
ско” („заустављени развој” и „рушење цивилизације”), на крају „дијабо-
личко” само (манифестација „Антихриста”). Са оваквим (дис)квалифи-
кацијама, поистовећење комунизма са нацизмом било је само питање 
историјског тренутка. Таква представа логично је резултирала ставом 
да се комунизам и не може поправљати, већ само уништити. Само мр-
тав комунизам је добар комунизам3, била је практично лозинка капи-
талистичке предратне, потом хладноратовске пропаганде и, након пада 
Берлинског зида, тријумфалног блицкрига капитализма на простор до 
тада комунистичког Истока (као новог Drang nach Osten).

3 Подсетимо, у време када Черчил јавно емитује ову антикомунистичку мржњу, Роза 
Луксембург је већ убијена...
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1.„Крај”историје,„илузија”комунизма,„злочиникомунистичког
тоталитаризма”и„реквијемзаМаркса”(Фукујама,Фире,Куртоа,

МалцевиМизесовИнститут)

Са падом Берлинског зида, и објавом „краја историје” у истоименој 
књизи Френсиса Фукујаме (Francis Fukuyama /1952/, The End of History and 
the Last Man, 19924), која је у криптофилозофском облику пружила иде-
олошко покриће „Новом светском поретку”, скројеном по политичкој, 
економској, војној мери и сили САД и капиталистичког Запада у целини, 
у глобалном јавном мнењу нестала је поменута контроверза. Извор-
ни Марксов увид да је комунизам „решена загонетка историје” (Маркс, 
Енгелс, 1989: 275), потпуно је угушен победничком догмом и консензу-
сом о капитализму, маскираном под етикетом „либералне демократије”, 
као решењу и крајњем остварењу историјског смисла5. Да је комунизам 
као такав, као сама идеја, мртав, и да представља неповратну прошлост, 
говори и познати француски историчар Франсоа Фире (François Furet, 
1927-1997). У књизи „Прошлост једне илузије. Оглед о идеји комунизма 
у 20. веку” (Le Passé d’une illusion, essai sur l’idée communiste au XXe siècle, 
1995), која представља његову „лабудову песму”, Фире се на више од 800 
страница разрачунава, по властитом признању, са својом младошћу у 
којој је, као члан КП Француске, био приврженик комунистичке идеје. За 
њега је, међутим, тај „несрећни ангажман био поучан”; он се, како каже, 
касније „пелцовао против псеудо-религиозног улагања у политичку 
акцију” (Фире, 1996: 12), те је, тако „вакцинисан” и „имунизован” од ко-
мунистичке идеје, могао да увиди да је она заправо „илузија”, и да са 
„самоурушавањем” Совјетског савеза присуствујемо њеном жалосном и 
дефинитивном крају. Фире примећује да су се дојучерашњи комунисти 
преобратили су у „поборнике тржишта и избора, или националисте”, 
а да се „није задржала ни једна једина идеја из њиховог претходног 
искуства”; „после завршетка руске револуције или нестанка совјетског 
царства остаје табула раса”; „Лењин не оставља наслеђе”; „комунизам 
нестаје у некој врсти ништавила”, „комунистички свет данас је у потпу-
ности садржан у својој прошлости” – то су Фиреове коначне оцене и пре-
суде комунизму. Најбољи доказ дубоког пораза и нестанка комунизма не 
само са историјске сцене, већ и из сваког идејног хоризонта који је шири 
и значајнији од маргиналних и изолованих маоистичких, троцкистич-
ких или кастристичких групица, управо је чињеница да је комунизам 
4 Књига је настала проширењем есеја „Крај историје?”, објављеног 1989. у утицајном 

америчком часопису The National Interest.
5 „Сада сви прихватају капиталистички поредак, економију тржишта и репрезен-

тативну демократију као чиниоце једнако објективне и несумњиве попут универ-
залне гравитације.” (Бадју, 2014а:36)
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замењен поретком против кога се од самог свог почетка тако страствено 
борио: „Класна борба, диктатура пролетеријата и марксизам-лењини-
зам нестали су у корист онога на чије место су били дошли, а то су: бур-
жоаска својина, либерална демократска држава, права човека, слобода 
предузетништва. Од режима који су рођени из Октобарске револуције 
није преостало ништа сем онога што су ти режими порицали“. Стога и 
сам Фире признаје да би „ликвидирање комунизма могло бити сматрано 
и неком врстом ̓ контрареволуције᾽ ”. Док, гледано с друге стране, из угла 
„либералне демократије“, совјетско искуство, уз фашизам, „представља 
једну од великих антилибералних и антидемократских реакција у ев-
ропској историји xx века.” (Фире, 1996: 7-10) У сваком случају, насупрот 
комунистичком уверењу и обећању, „Запад је богат, све богатији, и понет 
је економским напретком и потрошачким друштвом...западни капита-
лизам не само да није покопан, него проживљава најлепше дане” (Фи-
ре, 1996: 593). Стога је „историчар идеје о комунизму у овом веку данас 
сигуран бар у то да има посла са потпуно затвореним циклусом једне 
модерне политичке имагинације, циклусом који је отворен Октобарском 
револуцијом, а затворен распадом Совјетског Савеза” (Фире, 1996:10). И 
не само да је тиме пропала совјетска верзија комунизма, већ „оно што је 
умрло пред нашим очима са нестанком Горбачовљевог Совјетског Савеза 
обухвата све верзије комунизма, од револуционарних начела Октобра до 
њиховог историјата, и до амбиције да се ток тог историјата хуманизује 
у неким повољнијим условима. Као да се затворио највећи пут који се, 
у погледу друштвене среће, нудио имагинацији модерног човека”. Зато 
не чуди да је „постало готово немогуће појмити идеју о неком другом 
друштву, и, уосталом, у данашњем свету, нико не износи чак ни обрисе 
неког новог схватања у вези са тим. Осуђени смо да живимо у свету у 
коме живимо”. „Пелцовани” француски историчар спокојно се мири са 
оваквим затварањем хуманистичке имагинације и осуђеношћу на status 
quo, не налазећи у том конформирању ништа спорно. У најбољем, не 
искључује могућност неког новог демократског полета, али он свакако 
неће имати ништа заједничко са бесповратно упокојеним комунизмом 
(Фире, 1996: 607-609).

Почетком 90-их свака сумња и отпор спрам оваквих интерпретација 
комунизма као идеје и друштвено-државног система који су снажно 
обележили 20. век, утихнули су пред новоуспостављеном, доминантном 
верзијом историје која је значила њену темељну ревизију. О социјализму 
и комунизму се од сада у глобално владајућем јавном дискурсу могло 
говорити само као о „мрачној тоталитарној прошлости” која се до краја 
мора инкриминисати. Фиреово стављање комунизма и фашизма у исти 
(„антилиберални” и „антидемократски”) кош, и „метафора” Маргарет 
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Тачер о „двоглавом чудовишту” нацизма и комунизма (Тачер, 2005)6, 
нашли су потврду у две резолуције Парламентарне скупштине Савета 
Европа – о „потреби за међународном осудом злочина комунистичких 
режима” (1996), и „мерама демонтирања наслеђа бивших комунистичких 
тоталитарних система” (2006). То показује да је хладноратовско изјед-
начавање комунизма са нацизмом, које је природно праћено сатаниза-
цијом комунизма, остало моћно оруђе оправдања безалтернативности 
капитализма и у постхладноратовском периоду7. Рат против комунизма, 
и након његове декретиране смрти настављен је у медијима, публика-
цијама, идеолошким апаратима капиталистичке државе у целини. За то 
време, неспорне мрачне и злочиначке стране капитализма релативизо-
ване су у циничној варијанти његове легитимације која, на трагу Черчи-
лове сентенце да је „демократија најлошија форма државе ако изузмемо 
све остале”, гласи: ако и није најбољи, капитализам је ипак најмање лош 
од свих могућих светова8.

Демонизовању комунизма, па чак и проглашењу комунизма за веће 
зло од самог нацизма, нарочито је допринела „Црна књига комунизма” 
(Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression, 1997), посвећена 
документовању и анализи комунистичких „злочина, терора и репресије” 
у свим земљама у којима је овај поредак био уведен. Фире је требало 
да напише предговор за књигу, али је то спречила његова смрт. Књига 
је преведена на многе језика и продата у милионима примерака. Њен 
главни уредник Стефан Куртоа (Stéphane Courtois /1947/), као и Фире, 
у младости је био комуниста, члан маоистичких организација „Живео 
комунизам” и „Живела револуција”, да би од 80-их година, са високе и 
утицајне позиције Националног центра за научна истраживања (CNRS), 
и професора Католичког института за високе студије (ICES), започео 

6 Овај израз Тачерова је употребила 2002. године у говору поводом пријема награде 
„Клер Бут Лис” америчке конзервативне „Херитиџ фондације” (The Heritage 
Foundation).

7 Последњих година, са снажењем показатеља новог хладног рата овај префикс 
„пост” све више бледи и нестаје. Сведоци смо глобалног политичког „загревања” 
чији нам исходи још нису јасни и познати. У сваком случају, будућност је врло 
неизвесна. Како би и било другачије под доминацијом капитализма, са којим су 
опстанак и судбина човека и планете сведени на играње руског рулета...

8 О идеолошкој фукцији овог либерално-демократског цинизма Славој Жижек 
пише: „Данас смо под огромним притиском онога што би требало назвати неприја-
тељском пропагандом – дозволите ми да цитирам Алена Бадјуа: ᾽Циљ сваке не-
пријатељске пропаганде није да уништи постојећу силу (ова функција је углавном 
препуштена полицијским снагама), већ пре да се уништи непримећена могућност 
ситуације᾽. Другим ријечима, они покушавају убити наду: порука ове пропаганде 
је резигнирано убеђење да је свет у којем живимо, иако није најбољи од свих могу-
ћих светова, најмање лош, тако да свака радикална промена може да га учини само 
горим” (Taek-Gwang Lee, Žižek, 2016).
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вишедеценијску активност на плану критике и дијаболизације комуни-
зма9. Сам назив књиге преузет је од Иље Еренбурга и Василија Гросмана, 
тј. њихове „Црне књиге” која је документовала нацистичке злочине над 
Јеврејима. Куртоа иде корак даље и тврди да су комунистички режими 
одговорни за већи број мртвих од нацизма или било ког другог система, 
тј. да су они „побили приближно 100 милиона људи насупрот 25 мили-
она жртава нацизма”, и да су, штавише, нацистички методи масовног 
уништења били преузети од совјетских10. Добар пријем на који је књига 
наишла довео је до њеног наставка 2002. године, посвећеног историји ко-
мунизма у Источној Европи. На крају, Куртоаова кампања против кому-
низма резултира међународном конференцијом „100 година комунизма. 
Историја и сећање”, одржаном почетком новембра 2017, на саму 100-го-
дишњицу Октобарске револуције, под покровитељством „Платформе за 
европско сећање и савест” (Platform of European Memory and Conscience). 
Реч је о „едукативном” пројекту Европске Уније који окупља владине ин-
ституције и невладине организације из земаља ЕУ које истражују „зло-
чине тоталитаристичких режима”. Одржана у католичком колеџу Свети 
Бернар и Фондацији Наполеон у Паризу, конференција је била посвећена 
„мрачном наслеђу комунизма и комунистичких диктатура”. Том прили-
ком представљена је и Куртоаова нова биографија о Лењину под нази-
вом „Лењин, изумитељ тоталитаризма” (Platform of European Memory and 
Conscience, 2018). Да мета ових активности није само комунизам, већ и 
револуција уопште, показује „Црна књига Француске револуције” (2008), 
коју је приредио доминикански фратар Рене Есканде, у којој је Куртоа 
такође имао прилог11. Једном речју, (француска) држава, ЕУ, католици-

9 У тексту „Шта је термидориста?”, Ален Бадју оспорава Куртоаоа и његов проје-
кат на бритак саркастични начин: „Главни аутор бестселера о споменутим зло-
чинима доказује, да би оправдао свој подухват, да је и сам, пре двадесет година, 
био загрижени маоиста. Укратко, бестселер је његов лични термидор. То што му је 
донео много новца је нормално: управо то тако историјски термидористи схватају” 
(Бадју, 2008а:89).

10 Да је нацизам „само” реакција на комунизам, па и његово пуко копирање, реви-
зионистичка је теза која је нарочито постала утицајна у историографији од 80-их 
година преко рада немачког историчара Ернста Нолтеа. Нолте је сматрао наци-
стичке логоре „копијом” совјетског Гулага. Преписка између Нолтеа и Фиреа обја-
вљена је под насловом „Фашизам и комунизам” 1998. године.

11 Бадју критички коментарише и ове (нај)новије Куртоаове пројекте, показујући њи-
хов коруптивни и фалсификујући карактер: „Није више потребно доказивати кон-
трареволуционарна страст Стефана Куртоаоа. То је његов бренд, и такође начин 
на који зарађује. Бацати револуционаре у увек отворену канту ᾽тоталитаризма᾽ је 
трговина која се добро награђује на идеолошком тржишту, али и у медијима, који 
су готово свуда постали сектор велике планетарне олигархије... Међутим, ипак 
постоји противструја, интелектуална и међународна, која на основу чињеница по-
казује да је Лењин несумњиво био један од пет или шест највећих мислилаца и 
милитаната револуционарне и комунистичке политике у модерним временима - 
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зам, сви они нашли су се удружени у новој крсташкој борби против „ба-
ука” комунизма и револуције. (Не потврђује ли ово да са комунизмом и 
револуцијом, ипак, није све готово?)

Додајмо овде један индикативан случај из свакодневног европског 
живота. Европски суд правде је 2011. донео одлуку, поводом захтева јед-
ног руског дизајнера, да се совјетски грб – глобус са српом и чекићем и 
звездом петокраком – не може регистровати као бренд у Европској унији, 
јер се тај симбол сматра „неподобним у неким чланицама Уније”. Суд је, 
наиме, је подсетио да су, према мађарском закону, срп, чекић и звезда 
петокрака „симболи деспотизма”, и да би њихово коришћење предста-
вљало „нарушавање јавног реда и пристојности” (Грб СССР-а, 2011). По 
нашем мишљењу, употреба ових симбола на овај начин јесте непристој-
на, али не због њих самих, већ због тога што се они срозавају и користе 
као „бренд”. Но, европски суд је томе, наравно, пришао из свог угла, и 
само потврдио да следи преовлађујућу антикомунистичку и антисовјет-
ску матрицу ЕУ.

Са друге стране Атлантика, а пореклом из Совјетског Савеза, у овај 
поход на комунизам укључио се економиста Јури Малцев (Yuri N. Maltsev 
/1950/). Пре напуштања СССР-а 1989. године, Малцев је био члан економ-
ског тима који је радио на пакету реформи под Горбачовом, чувеној „пе-
рестројци”. По доласку у САД, постаје истраживач на Институту за мир 
у Вашингтону, државној истраживачкој агенцији. Његов рад укључивао 
је брифинге са члановима америчког Конгреса и другим званичницима 
везане за теме националне безбедности, спољне политике и војних про-
цена. Данас Малцев држи предавања на водећим универзитетима, кор-
порацијама, банкама, колеџима, црквама, школама и центрима широм 
света, и чест је гост на Си-ен-ена Си-би-еса и у другим телевизијским и 
радио програмима. Уз то, био је консултант Чејз Менхетн Банке и других 
компанија поводом политичких и економских промена у Централној и 
Источној Европи. Биографија све говори... У нашем контексту Малцев 
је важан као уредник зборника „Реквијем за Маркса” (Requiem for Marx, 
1993) који понавља тему смрти, овог пута Марксове, не само комуни-
зма. Књига је издана од стране Мизесовог Института који промовише 
учење познате аустријске школе економије и, како се каже на њиховом 
званичном сајту, „индивидуалну слободу, поштену историју и међуна-
родни мир”. Институт „трага за капиталистичком економијом слободног 

рецимо, од Сен-Жиста и Робеспјера до данас... Заједничка карактеристика и Лењи-
на и Маоа била је велика сумња у све оно што би, под изговором државне власти, 
бирократизовало револуционарну партију и учинило је инертном. За оне који 
инсистирају на речи ‚тоталитаризам‘ да би означили фузију партије и државе, било 
би тачније рећи да су и Лењин и Мао били жестоки критичари тоталитаризма!” 
(Badiou, 2018).
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тржишта и поретком приватне својине”. Поводом саме књиге, издавач се 
пита „како је могуће да, после пада комунизма, ико брани марксизам?” 
и нуди „Реквијем” као „противотров који покрива читаву историју овог 
сулудог и опасног система мишљења”. Малцев у уводу даје „непроцењи-
во објашњење из прве руке”, и на „жив, детаљан начин” приказује „живот 
у Совјетском Савезу који јесте био покушај остварења Марксове визије”, 
описујући „друштво у коме ништа не функционише, етика и морал су 
у суноврату, а целокупан свакодневни живот обилује апсурдностима” 
(ако се све ово односи на живот под „перестројком”, којом је и Малцев 
руководио, верујемо да је било тако). Даље нам се у књизи објашњава, из 
филозофске и економске перспективе, „где је све кренуло наопако”. Ту 
је и „разарајући поглед на Маркса као човека” и његовог учења о класа-
ма, да би у „тријумфалном финишу” Мареј Ротбард, познати представ-
ник аустријске школе и економског „либертаријанизма” и „анархокапи-
тализма”, показао да марксизам и „није био економија”, већ „страст за 
универзалним преокретом у коме ће се збацити све ствари које знамо о 
свету, и заменити секуларно-религизоним жудњама заснованим на лу-
дачкој фантазији”. Ако је ово „поштена историја”, каква ли је тек непо-
штена?... Све у свему, „Реквијем” нам нуди приказ Маркса као липсалог 
пса12. Примећујемо овде један след – Фире је прво прогласио Марксово 
и Лењиново наслеђе мртвим и илузорним, Куртоа га (следећи Черчила, 
Сароа, Нолтеа итд.) криминализовао и сатанизовао, да би га, на крају, 
Ротбард и Мизесов Институт патологизовали13. Ваља споменути да је 
Ротбард, заједно са Чарлсом Кохом, челником конгломерата Кох Инду-
стрија, био међу оснивачима Кејто Института, think-thank организације 
која се сматра једном од 15 најутицајнијих у САД. Овог пута су се, дакле, 
против марксизма удружили промотери ортодоксне либерално-капита-

12 Израз је постао познат у тзв. спору о пантеизму (Pantheismusstreit) који су немачки 
филозофи водили крајем 18. века, а конкретно се односи на начин на који је Спи-
ноза третиран претходних 100 година, чему неки мислиоци у том спору почињу да 
се супротстављају. Користи га и Маркс у поговору другом немачком издању „Капи-
тала“, када говори о односу тадашњих немачких „осредњашких епигона” према Хе-
гелу. У нашем контексту, Бадју на више места наводи Сатрову полемичку изјаву да је 
„сваки антикомуниста пас”, додајући да се у савремености та ситуација преокреће, 
па „универзални латентни исказ гласи да је сваки комуниста пас” (Бадју, 2013а:20).

13 Управо зато Бадју говори о слому совјетског комунизма као „мрачном”. Не зато 
што тај поредак сматра светлим (напротив, као стари антиетатиста никад није 
могао да га прихвати), већ због антикомунистичког мрака и хистерије који тиме 
добијају на замаху: „Видећемо, већ видимо, да ће стаљинистичка и бирократска 
империја, чији је распад значио правду за народе, својом смрћу служити упорноме 
циљу реакционара: моћ, коначно!, да се на јавном тргу прогласи како су и Лењин и 
Мао, поново Робеспјер и Сен-Жист… били луди злочинци” (Бадју, 2013а:37). „Данас 
је јасно да, у односу на комунизам, превладавајући дискурс претвара претходно 
раздобље у некакву мутну патологију” (Бадју, 2010ц).
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листичке идеје, од којих је један (Малцев) службеник (две) државе, други 
(Ротбард) „непријатељ државе“ (како носи наслов једна његова биогра-
фија), али обојица сарадници банкарског, односно корпоративног капи-
тала. Можда је и логично да (капиталистичка) Држава и (крупни) Капи-
тал стварају савез против учења које смера њиховом једнаком укидању? 
Можда је тако увек било, јесте, и биће у историји, бар кад је о истин-
ском марксизму, и радикалној левици уопште, реч? Није ли то доказ да 
су Марксове пророчке речи с почетка Комунистичког манифеста: „Све 
силе старе Европе удружиле су се у свету хајку против баука комунизма”, 
и даље актуелне? Не видимо ли у овим примерима, на тако очигледан и 
еклатантан начин, Државу, Цркву, Капитал, њихове гласноговорнике и 
колаборанте, њихове „скупштине”, „савете” и „судове”, уједињене у неке 
нове „свете” алијансе против „демона” и „зла” револуције? И зашто се, на 
крају, против нечега што се проглашава „илузијом” и „мртвим”, стално 
изнова (1993, 1995, 1996, 1997, 2002, 2006, 2011, 2017, и тако редом) ор-
ганизује забрана, прогон, потера, некад „света”, а некад нимало света? 
Можда зато што је „опасност” стално присутна, жива, и прогони њене 
гониче и гробаре? Уосталом, сви бауци су такви...

2.Контрареволуционарнисмисао„антитоталитарне” 
и Фиреове критике комунизма

Прикривени, али истински циљ ове глобалне идеолошке диверзије 
је, међутим, на другом месту, и он је јасан сваком оном ко је иоле упућен 
у механизме настанка и функције једне идеологије. Њена крајња мета 
није комунистичка „илузија“ (Фире), тоталитарни „геноцид“ (Куртоа) 
или марксистичко „лудило” (Малцев & Co.), већ револуционарна идеја 
и претња (што је директно видљиво у Черчиловом цитату и Фиреовим 
критичким анализама Француске револуције писаним пре „Прошлости 
једне илузије“). Идеја револуције је била полазиште комунистичког све-
та, и разлог његовог раскида са капитализмом, а сада треба искорени-
ти сваку мисао и праксу еманципације од капитализма које су са собом 
донеле социјалистичке револуције. „Етичка” и „антитоталитарна” кри-
тика комунизма и његових стварних, али најчешће преувеличаних или 
потпуно измишљених „злочина”14, треба да паралише револуционарну 
критику капитализма, и стога представља сазнајну и практичну пре-

14 По логици цитираног француског премијера, и споменутих „антитоталитариста”, 
израз „комунистички злочини” практично постаје плеоназам. У њиховом идеоло-
шкој визури важи: „Кад кажем комунизам, мислим злочин”. Не треба онда да чуди 
да Сартр директно узвраћа: Кад кажем антикомуниста, мислим пас...
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преку на путу пробоја из вишевековног света глобалне и тоталитарне 
диктатуре капитала15. Да капиталистички идеолози, изложени маркси-
стичкој критици, немају чиме да оправдају и похвале сам систем који 
заступају и бране, управо потврђује чињеница да они ову критику по-
кушавају да дезавуишу њеним извитоперавањем у „злочиначку“ иде-
ологију. Када треба да кажу коју добру реч о капитализму, они говоре 
о Гулазима, стаљинистичким чисткама и „пољима смрти”. Онда као 
„оправдање” остаје само онај циничан став да, ако капитализам и није 
добар (бар о томе ништа нисмо чули од критичара комунизма), остали 
системи су наводно још гори, што треба да нас занавек остави утамниче-
не у капиталистичком гвозденом кавезу16. Зато, да би се поново оживеле 
15 Жижек и Бадју на одлучан и бриљантан начин раскринкавају ову идеолошку сабо-

тажу: „Ову либералдемократску превласт одржава својеврсни неписани Denkverbot 
(забрана да се мисли)…покаже ли нетко и минималан знак ангажирања у политич-
ким пројектима који озбиљно смјерају угрозити постојећи поредак, смјеста ће му 
бити отповрнуто: ᾽Доброхотно какво већ јесте, то ће неминовно завршити новим 
Гулагом!᾽ Овај ᾽повратак етици᾽ у данашњој политичкој филозофији бесрамно екс-
плоатира страхоте Гулага или холокауста као ултимативне ужасе којима нас се 
уцјењује да одустанемо од свих озбиљних радикалних ангажмана. Тако конфор-
мистички либерални лупежи могу налазити лицемјерно задовољење у својој об-
рани постојећег поретка: знају они да постоје и корупција, и израбљивање, итд., 
но сваки покушај да се ствари промјене они ће, призивајући дух ‚тоталитаризма‘, 
денунцирати као етички опасан и неприхватљив” (Жижек, 2001:124). „Треба рећи 
да су амалгами, лажне фигуре и апокалиптичне визије хорор представа увек били 
инструменти контрареволуционара... Све je ово, будимо искрени, само класична 
конзервативна позиција доминантних група... Данас, речи ‚тоталитарна‘ и ‚дикта-
тура‘ чине да сама идеја истинске политичке промене, сама идеја нове фазе у људ-
ској историји, нестане под либерално-конзервативним поклопцем... То је покушај 
да се свим средствима, и на неодређено време, задржимо у ропству” (Badiou, 2018).

16 Не треба бити присталица Маркса или Маркузеа да би се спознало и признало како 
капитализам затвара човека и његов универзум мишљења и деловања. Довољан је 
Вебер: „Данашњи капиталистички привредни поредак је један огроман космос у 
којему се појединац рађа и који је њему, барем као појединцу, дат као фактички 
непромјенљива кућица, у којој он има да живи. Он појединцу, уколико је неодво-
јиво повезан с тржиштем, намеће норме његова привредног дјеловања. Творничар 
који трајно ради против ових норми бива економски исто тако неминовно елими-
ниран као што и радник који не може, или неће, да им се прилагоди бива бачен 
на улицу” (Вебер, 1989:24). Није ли ово истинити опис капиталистичког Гулага? И 
даље о капиталистичком систему: „моћни космос привредног поретка, везаног за 
техничке и економске претпоставке механичко-машиналне производње, који да-
нас животни стил свих појединаца што се рађају у овом механизму - не само оних 
директно економски активних – неодољивом силом одређује и можда ће одређи-
вати све док се и посљедња цента фосилног горива не угаси... Али је судбина дала да 
од плашта настане као челик тврд омотач (᾽гвоздени кавез᾽ у Парсонсовом преводу 
на енглески – прим. М.К.)... Нико још не зна ко ће убудуће у оном омотачу живјети 
и да ли ће на крају овог огромног развитка стајати..механизован фосил, опточен 
једном врстом грчевитог ᾽узимања-себе-озбиљно᾽. Онда би, свакако, за ᾽посљедње 
људе᾽ овог културног развитка могла да се обистини реченица: ᾽Људи од струке без 
духа, људи од уживања без срца; ово ништавило уображава да се попело на раније 
никада недостигнут степен хуманитета᾽ ” (Вебер, 1989: 190,191). Има ли истини-
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и обновиле антикапиталистичке идејне и друштвене праксе, потребно је 
проширити некадашњу поруку Макса Хоркхајмера: „Нека ћути о фаши-
зму онај ко неће да говори о капитализму”. Овом тачном и важном ставу 
треба додати: нека ћути о комунизму (самим тим, и о стаљинизму, тито-
изму и осталим, доследним или искривљеним, дериватима комунистич-
ке идеје), онај ко не жели да говори о капитализму. Јер, комунизам се 
не може разумети, а још мање критиковати, без узимања у обзир дубо-
ких проблема, противречности и криза које систем(ат)ски репродукује 
капиталистички начин производње, расипајући и уништавајући људе, 
добра, ресурсе; он историјски настаје управо као критика, негација и 
превладавање капитализма.

Сада постаје прозиран смисао Фиреовог неутемељеног изједначавања 
СССР-а (а посебно Горбачова и његове клике) са комунистичком идејом као 
таквом. СССР јесте био једна од историјских реализација ове идеје (мање 
или више адекватна, зависно од периода), али не и њено потпуно историј-
ско и концептуално испољавање и исцрпљивање. Од Платона до Хегела, и 
даље, идеја је сваћена као присутна у стварима, али их превазилази. Међу-
тим, за Фиреа је то био најкраћи пут да комунистичку идеју представи као 
илузију и обзнани њен крај. Јер, ако се ова идеја сведе на СССР, логично је 
да смрт СССР-а повлачи смрт комунистичке идеје, претварајући је у пу-
ку „илузију”. Овом идеолошком операцијом може се онда ставити тачка 
на свако слободарско искуство и имагинацију коју та идеја са собом носи, 
и одељак о комунизму као друштвеном пројекту и парадигми службено 
архивирати у одговарајућу фиоку, којом ће се, као (далеком) прошлошћу, 
бавити само историографи и антиквари. И наравно критичари и експлоа-
татори „тоталитаризма”, градећи на томе, у још увек преовлађујућем анти-
комунистичком свету, велике и утицајне јавне каријере, са свим матери-
јалним и статусним „бенефитима” које оне издашно доносе.

3.„Баук”комунизмаиреволуције,укидањеприватнесвојине 
и Сартрова актуализација Маркса

„Баук комунизма” представљао је опасност која происходи из самог 
средишта грађанске Европе („баук кружи Европом”). Он није дошао из 
неког другог, ваневропског света и цивилизације, већ се ослања на еман-
ципаторске интересе који су се у пропламсајима појавили током грађан-
ских револуција на Западу, нарочито у Француској. Комунизам је даље 
радикализовање тог историјског процеса, ношено уверењем да са гра-

тијег описа капиталистичког духовног ништавила које је данас чак и веће него у 
Веберово време, и „последњих дана” капитализма који, нажалост, никако да прођу?
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ђанским (буржоаским) револуцијама, и на њима заснованом грађанском 
(буржоаском) друштву, укупна људска еманципација није довршена. Јер, 
како Маркс излаже у значајном спису „Прилог јеврејском питању”, ове 
револуције значиле су само политичку, али не и општељудску, друштвену 
еманципацију човека, која за циљ има ослобођење радничке класе и уки-
дање класног друштва уопште, чиме они поробљени и експлоатисани по 
први пут у историји постају људи у пуном смислу те речи. Стога не треба 
да чуди да је у Марксово време постојао не мали број мислилаца који су 
били уверења да је револуција (пре свих, Француска) изгубила свој прави 
смер и смисао (нпр. Сен-Симон). Утолико је Фире био у праву када је до-
водио у унутрашњу везу Француску и Октобарску револуцију – пад Бер-
линског зида, тачно 200 година након избијања Француске револуције, 
заиста представља (привремени) завршетак револуционарног стремљења 
започетог 1789. На сличан начин је и Тачер била делимично у праву, уз 
неопходну допуну – „чудовишна глава” комунизма израсла је на чудови-
шном телу самог капитализма. Комунизам је настао у окриљу грађанског 
друштва, али представља радикалну еманципацију од његовог буржоа-
ског карактера, првенствено од његовог облика својине, која је, по Марк-
су, „основно питање (комунистичког) покрета” (Маркс, Енгелс, 1945:68).

Без укидања приватне (буржоаске) својине, нарочито без постављања 
тог питања на приоритетно место, тешко се може замислити радикална 
левица. Однос према економији је кључан, јер је, по Марксу, економска 
база у последњој инстанци одређујући чинилац целокупне друштвене 
структуре. Стога Маркс каже: „Оно што чини одлуку комунизма је уки-
дање буржоаске својине...У том смислу могу комунисти сажети своју 
теорију у једном изразу: укидање приватне својине” (Маркс, Енгелс, 
1945:46). За разлику од овог пројекта, покрети за права ове или оне дру-
штвене мањине, лишени антикапиталистичке оштрице, задирања у еко-
номску инфраструктуру класног друштва, на шта се данас увелико свела 
„левица” у свету и код нас, остају унутар либерално-демократске пара-
дигме политичких „права” и „слобода” која не допире до ширег, целови-
тог друштвеног ослобођења. А о том ослобођењу, битно повезаном са уки-
дањем приватне својине, Маркс говори на себи својствен, експлицитан, 
ироничан и борбен начин: „Ви се ужасавате што ми хоћемо да укинемо 
приватну својину. Али у вашем постојећем друштву приватна својина 
укинута је за девет десетина његових чланова; она управо и постоји зато 
што не постоји за девет десетина. Ви нам, дакле, пребацујете што хоћемо 
да укинемо својину која има за нужну претпоставку то да огромна већи-
на друштва буде без својине. Једном речи, ви нам пребацујете да хоћемо 
да укинемо Вашу својину. Доиста, ми то и хоћемо” (Маркс, Енгелс, 1945: 
48). Иако је потоњи развој комунистичких држава показао да укидање 
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приватне својине не значи само по себи стварање бескласног друштва, 
оно свакако остаје полазна и нужна тачка, дефинишуће идентитетско 
место аутентичног комунистичког учења и праксе.

Жан-Пол Сартр (Jean-Paul Sartre /1905-1980/) је 1960. написао: „Марк-
сизам... остаје филозофија нашег времена: он се не да превазићи јер при-
лике које су га створиле још нису превазиђене. Ма какве биле, наше мисли 
се могу формирати само на тој земљи црници” (Сартр, 1973: 31). Данас, 
скоро 60 година након што су ове речи написане, и 30 година након си-
ласка комунизма са светско-историјске сцене, приватна својина и пра-
теће класно раслојавање, чији реалност и владавина представљају исто-
ријски и друштвени контекст у коме је настао марксизам, не само да нису 
превазиђени, већ су брутално продрли у до јуче јавне и социјал(изова)
не области друштвеног живота (Фире је на том месту потпуно у праву, 
реч је о контрареволуционарној рестаурацији као смислу „транзиције” из 
социјализма у капитализам). Па ако се данас у новом облику рестаури-
ра капитализам из 19. века, поништавајући све тековине социјалистичке 
револуције и социјалне државе из 20. века, није ли логично да се поново 
буди Марксова авет која призива нову револуцију? Како се сви они који 
желе да истерају овог „ђавола” нису никад питали није ли у томе разлог 
његовог враћања и ремећења консензуса око капитализма и „либералне 
демократије“ као коначног решења и хоризонта Историје? Није ли стога 
наведена Сартрова мисао и данас актуелна, упркос идеолошкој и дру-
штвеној хегемонији капиталистичког система, поготово на Западу који 
није доживео до краја успешну социјалистичку револуцију? И могу ли 
онда марксизам и комунизам бити укинути и одбачени пре него што су 
остварени? Пре него што су укинуте прилике које су и довеле до њиховог 
рађања и успона? Нарочито у капиталистичком друштву које се распада 
од драстичних класних неједнакости, у којем све већи број осиромаше-
них, отуђених, експлоатисаних и потлачених људи, како данас тако и у 
Марксово време, нема више ништа да изгуби – осим својих окова. Украт-
ко речено, нема укидања марксизма и комунизма без укидања пролете-
ријата и класног друштва уопште који и даље опстају.

4.Студентскареволуција1968.усветуикоднас 
– изворни смисао и фалсификати

Последњи велики револуционарни талас инспирисан Марксовим 
учењем, али и идејама и праксом неких других, тада савремених рево-
луционара и филозофа револуције (Мао Це Тунг, Хо Ши Мин, Че Гева-
ра, Херберт Маркузе, итд.) запљуснуо је свет пре 50 година. Покренуте 
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енергијом друштвено радикалне и борбене омладине, побуне су се ни-
зале на свим меридијанима света, од САД и Мексика, преко Француске 
и Немачке, до Јапана и чак Пакистана (поред многих других земаља)17. 
Та 1968. протекла је у наизлед апсурдној студентској пароли и захтеву: 
„Будимо реални, тражимо немогуће!”. Али, апсурда није било. Оно што 
се до тада чинило немогућим, радикална промена постојећег капита-
листичког поретка, била је тада реална могућност. Како би рекао Сар-
тр, власт се ваљала улицама, и требало је само сагнути се и узети је у 
своје руке. А да није реч о обичном преузимању власти, простој промени 
унутар постојећег поретка, сведочи један други поклич из тог револуци-
онарног времена: „Машта на власти!” На власт је, дакле, требало поста-
вити саму машту, саму утопију једног слободног и праведног друштва 
у коме се, како пева Интернационала, „сав свет из темеља мења” и „ми 
нисмо ништа, а бићемо све”. Учесници ᾽’68. веровали су да се свет може 
битно променити на боље, егалитаризовати и хуманизовати, и да је тај 
преокрет тренутно на делу, ношен снагом њиховог покрета и оних „пре-
зрених на свету“ који преузимају друштвену власт широм планете.

Када је реч о нашој (некадашњој) домовини, у СФР Југославији су 
захтеви побуњених студената и њихових професора из те 1968. године 
били још реалнији него на Западу. Они су тражили повратак принци-
пима већ формулисаним у Програму СКЈ из 1958. и Уставу СФРЈ из 1963., 
као и дотадашњој самоуправној пракси. Јачање бирократског државног и 
партијског апарата, растућу либерализацију привреде и дезинтеграцију 
југословенске заједнице, разумели су као одустајање од тековина задо-
бијених на путу социјалистичке револуције, и због тога су подигли свој 
глас. Дакле, њихов циљ је био заустављање погрешне тенденције у оквиру 
система, а не радикална промена тог система, пошто је овај већ био со-
цијалистички у својим идејним и уставним основама. Они су желели још 
више самоуправног социјализма, а не даље јачање бизарног хибридног 
савеза бирократско-етатистичког социјализма и либералног капитали-
зма. Њихове захтеве можемо наћи у књизи „Јуриш на небо” академика 
Михаила Марковића, једног од водећих актера овог бурног времена, и 
једног од ретких који је и касније остао доследан тадашњим идеалима: 
„демократизација друштва, укидање бирократских привилегија, реша-
вање проблема незапослености и реформа универзитета” (Марковић, 
2008: 38). Демократизација друштва значила је јачање самоуправљања 
у политици и привреди, укидање бирократских привилегија требало је 

17 Бадју овај Догађај назива „једним од последњих испољавања реалног баука кому-
низма” (Бадју, 2014а: 49). „Мај ᾽’68 био је уједињен под црвеном заставом. Мај ᾽’68 је 
био последњи пут... да је црвена застава прелетала преко земље, фабрика и сусед-
става. Данас се једва усуђујемо да је развијемо” (Бадју, 2010а: 55).
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да спречи даљи раст класних разлика и социјалног раслојавања, про-
блем незапослености је требало решавати заустављањем либералних 
„реформи” које су, започете 1965, довеле наредних година до масивног 
продора тржишних економије у социјалистичку привреду, отпуштања 
огромног број радника и драстичног раста незапослености18, а реформа 
универзитета требало је да иде у правцу јачег учешћа студената и настав-
ника у управљању факултетима и универзитетима. Овакви захтеви били 
су тако аутентично и радикално леви, ништа мање антикапиталистич-
ки него што су били антибирократски и антиетатистички. Пароле попут 
„Доле црвена буржоазија“ или „Доле кнежеви социјализма” нису дово-
диле у питање црвену боју и социјализам, него њихову фузију са буржо-
аским елементом, оне девијантне контрареволуционарне појаве унутар 
социјалистичког друштва које су, као у доба Француске револуције, не-
кадашње револуционарне вође трансформисале у нову владајућу кла-
су19. Ипак, након неуспеха ове побуне, већина њених учесника и промо-
тера раскрстила је са самоуправним социјалистичким идеалима, вре-
меном се све више окрећући буржоаској идеологији и њеним водећим 
мантрама (које се данас еуфемистички називају „вредностима грађан-
ског друштва”). Слично многим другим припадницима ове генерације 
у свету, постали су активисти капиталистичких снага које су се 80-тих 
година обрушиле на социјалистички Исток и предузеле радикално де-
монтирање социјалистичког система. Из те нове позиције почели су да 
претумачују побуну ’68., извитоперавајући њен социјалистички смисао 
у правцу наводне борбе за „врлине“ грађанског друштва.

Један убедљив пример таквог идеолошког фалсификовања предста-
вља интервју Соње Лихт у „Политици” из 2008., у оквиру темата посвеће-
18 У том погледу илустративна је либерална реакција на студентске демонстрације 

50 година касније. У тексту „Шездесетосмаши као гробари привредне реформе”, 
објављеном у магазину „Недељник“, (ултра)либерални економски новинар Миша 
Бркић с индигнацијом наводи речи Михаила Марковића (преузете из уста Кира 
Глигорова): „Наш најдалекосежнији циљ и смисао нису била никаква већа људска 
права и никакве веће слободе у апстрактном смислу, него - рушење привредне 
реформе. И реформу смо срушили” (Бркић, 2018).

19 Зато не чуди да се на демонстрацијама понавља Робеспјеров говор са суђења Дан-
тону, из драме Георга Бихнера „Дантонова смрт”, у маестралном извођењу Стева 
Жигона. Говор се завршава на овај начин: „Одмах ћете разумети моје речи ако по-
мислите на људе који су некад становали у поткровљу, а данас се возе у кочијама и 
блудниче са бившим маркизама и баронесама. Кад гледамо како се законодавци 
народни размећу пороцима и расипништвом некадашњих дворана, сипају досетке, 
оштро истичу свој уметнички укус, како помало већ усвајају правила отменог пона-
шања, када гледамо како се ови маркизи и грофови револуције коцкају, када њих 
гледамо, с правом се можемо упитати - јесу ли они опљачкали народ? Нема спо-
разума, нема примирја са људима који су мислили само како да опљачкају народ, 
надајући се да ће то пљачкање остати некажњено! Нема споразума, нема примирја 
са људима за које је Република представљала шпекулацију, а Револуција – занат!”
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ног 40-годишњици студентске револуције (Лихт, 2008). Када спомиње 
вредности за које су се борили учесници побуне ᾽’68. код нас, она у њих 
учитава сасвим другачији идеолошки садржај, на основу својих нак-
надних, битно промењених уверења. Рецимо, „модернизација факул-
тета” свакако није значила њихово подређивање канонима („слободно”)
тржишне економије, а „аутономија универзитета” његову самовољу у 
погледу пљачкања студената посредством школарина, што је на делу по-
следњих 18 година, а против чега она, Лихтова не диже глас. Као што 
ни борба против „ригидности једнопартијског система” није значила 
залагање за вишепартијски систем. Напротив, аутономија универзите-
та била је схватана као развијање критичког мишљења наспрам доми-
нантних друштвених токова, које данас на универзитету у потпуности 
изостаје. А демократизација политичког живота подразумевала је ја-
чање непосредне демократије социјалистичког типа, а не представничке 
демократије буржоаског карактера. Ипак, неке ствари је Лихтова тачно 
навела. Учесници ᾽’68. су се заиста борили „против снаге новце и потро-
шачког друштва“ и „против политичких каријериста”. Нажалост, она је 
одавно ту борбу напустила јер, како сама каже, престала да верује „да 
свет може да се промени”. Штавише, постала је прво директор органи-
зације иза које стоји снага глобалног капитала (тзв. Сорошев Фонд), а за-
тим и директор тзв. Фонда за политичку изузетност, који образује нове 
политичке каријеристе, односно „младе лидере”. Оне који, као и она, не 
верују да свет може да се промени, и чије амбиције досежу стога само до 
фантазама власти унутар постојеће капиталистичке стварности. Тако су 
некадашњу паролу из ’68. „студенти-радници”, која је циљала на потребу 
класног и политичког јединства студената и радника, данас заменили 
идеолошки обрасци који образовану омладину упућују на „изузетност”, 
припадање елити која нема и не треба да има икакве везе са раднич-
ком класом. Некадашњу борбу против „црвене” буржоазије и „кнежева” 
социјализма, заменила је борба у служби истинске буржоазије и светске 
капиталистичке олигархије, а против егалитаристичког друштва у коме 
нема поделе на просвећену елиту и непросвећену масу. У том смислу је 
Лихтова у праву када каже да је остала активиста - али, овог пута реак-
ционарни активиста против истинских еманципаторских идеала из 1968.

Трагичност ’68. је у томе што је остварење утопије било тако близу, 
а истовремено тако далеко. Од тада живимо у суморној и депресивној 
осеци утопијских пројеката, у којој је власт над фантазијом до краја по-
тиснула власт фантазије. Нове младе генерације су „реалне” и „прагма-
тичне”, и захтевају само оно што је непосредно могуће и корисно унутар 
постојећег, доминантног оквира друштвеног живота. Њихова имаги-
нација сведена је само на хоризонт садашњег, на херојску револуцио-
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нарну прошлост и битно другачију будућност од садашњице, данашња 
омладина, супротно некадашњим вршњацима, ни не помишља. Као што 
не помишљају ни многи њихови садашњи и бивши учитељи, чији се ин-
телектуални и морални суноврат најбоље може видети подсећањем на 
револуцију у којој су некада учествовали.

5.ДеридинаодбранаиреактуализацијаМарксаиМанифеста

Ипак, да и након изневеравања идеала ’68. и пораза (европског) кому-
нистичког блока у Хладном рату, још увек има озбиљних мишљења и гла-
сова који говоре да се марксизам, упркос том историјском дешавању, не 
може лако отписати, да он и даље представља земљу црницу о којој Сар-
тр говори, плодно тло за еманципаторске идеје и праксе, сведочи, између 
осталих, Жак Дерида (Jacques Derrida /1930-2004/) у својој књизи „Марксо-
ве сабласти” (Spectres de Marx. L’état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle 
internationale, 1993). Ово мишљење је утолико релевантније јер долази у 
самом тренутку када западни војни, политички, економски, а пре свега 
идеолошки блок, успоставља своју планетарну доминацију и делује све-
моћно и непобедиво, чинећи наизглед сваку критику и отпор узалудним 
и бесмисленим. Уз то, реч је о једном од највећих савремених филозофа 
који се не може означити марксистом у теоријском или доктринарном 
смислу. Зато Деридин став делује тим пре веродостојније и обавезујуће.

Дерида јасно уочава каква се тачно идеолошка хегемонија успоста-
вља у настајућем „Новом светком поретку” након завршетка Хладног 
рата. Њен милитантни поклич може се свести на паролу „Егзорцизовати 
марксизам!”. Дакле, реч је опет о старом, исконском рату против марк-
сизма, или како би рекао Маркузе, превентивној контрареволуцији, 
увијеној у ново рухо: „Један нови ᾽свјетски поредак᾽ настоји да стабили-
зује један нови поремећај... уводећи један облик хегемоније без пресе-
дана. Ријеч је према томе, као и увијек, ᾽ једном још невиђеном облику 
рата. У најмању руку он личи на велику ᾽завјеру᾽ против марксизма, ис-
тјеривање марксизма: још једанпут, још један покушај, нова, увијек нова 
мобилизација за борбу против њега, против оних које он представља и 
које ће наставити да представља (идеју једне нове Интернационале) и за 
напад на Интернационалу истјерујући ђавола... Изгледа да нико не може 
порећи: једна догматика настоји да успостави своју свјетску хегемонију 
у парадоксалним и сумњивим околностима. Данас у свијету постоји 
владајући дискурс, или, боље рећи, у току је да постане владајући, у 
односу на Марксово дјело и мишљење, у односу на марксизам (који је 
можда нешто друго), у односу на све прошле облике Социјалистичке ин-
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тернационале и универзалне револуције, у односу на мање-више лага-
ну деструкцију револуционарног модела марксистичке инспирације, у 
односу на рапидно, ужурбано, скорашње рушење друштава која су поку-
шала да је одјелотворе бар у оном дијелу који ћемо за тренутак назвати, 
цитирајући опет Манифест, ᾽стара Европа᾽ итд. Тај доминирајући дис-
курс често има манијачку, ликујућу и магичну форму коју је Фројд при-
писао такозваној побједничкој фази у раду жалости. Враћање се понавља 
и ритуализује, оно изговара формуле и држи се формуле као што ради 
свака анимистичка магија. Стално се враћа на стару пјесму, и рефрен. У 
ритму уједначеног такта она узвикује: Маркс је мртав, комунизам је мр-
тав, заиста мртав, са његовим надама, његовим дискурсом, теоријама и 
праксама, живио капитализам, живјело тржиште, нека живи економски 
и политички либерализам!” (Дерида, 2004:63,65).

Дерида се отворено супротставља овом тоталитарном дискурсу, пору-
чујући да проучавање Марксовог дела и даље има незаобилазну важност и 
актуелност, другим речима, да је Маркс још увек жив, чак потребан више 
него икад, упркос „егзорцизујућој” (самим тим, демонизујућој) хајци која 
жели да упокоји његов баук, и тако превентивно „ослободи” свет од сваке 
могуће револуционарне амбиције и претње која би поново била инспи-
рисана Марксовим идејама. Поврх свега, Дерида поручује егзорцистима 
Маркса и марксизма, по којима Маркс (додајмо, Лењин и остали) немају 
будућности, да важи сасвим супротно, наиме, да управо без враћања 
Марксовом наслеђу немамо будућности. Две године пре Фиреове пресуде 
да је „комунистички свет данас у потпуности садржан у својој прошло-
сти”, Дерида пише: „Послије поновног читања Манифеста и неких других 
великих Марксових дјела, признао сам да познајем мало текстова у фило-
зофској традицији, а можда ниједан, чија се поука чини данас хитнијом... 
Стално ће се гријешити ако се Маркс не буде читао и ишчитавао и ако 
се ᾽ њему не буде расправљало... То би била грешка и недостатак теоријс-
ке, филозофске и политичке одговорности. Откада су машина за догме и 
’марксистички’ идеолошки апарати (државе, партије, синдикати и друга 
мјеста доктриниране продукције) у нестајању, више немамо оправдања, 
већ само алиби, да окренемо леђа тој одговорности. Без тога нећемо имати 
будућности. Без памћења и без Марксовог наслијеђа: у сваком случају, 
једног извјесног Маркса, његовог генија... читање текстова и тумачење јед-
ног свијета у којем је Марксово наслијеђе било – и још остаје и остаће – 
апсолутно и потпуно одређујуће. Сви ми живимо у једном свијету...који на 
директно видљив начин или не, у непрорачунљивој дубини, чува обиљежје 
тог наслеђа” (Дерида, 2004: 25,26). Ове последње Деридине речи само 
потврђују ранију Сартрову оцену о виталности и актуелности марксизма 
у савременом (капиталистичком) добу.
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6.„Комунистичкахипотеза”АленаБадјуа

Актуелност Марксове и марксистичке мисли, комунистичке идеје 
и револуционарних идеала ’68., бар на филозофској, теоријској и јавној 
сцени, такође потврђује интелектуални рад и деловање многих значај-
них мислилаца који се, свих ових деценија након пада Берлинског зи-
да, нису одрекли својих радикалних младалачких уверења и ангаж-
мана, било она класична марксистичка (лењинистичка), маоистичка, 
троцкистичка, анархистичка итд. Они се, насупрот Фиреовој дијагнози, 
нису преобратили у присталице тржишта и парламентаризма или на-
ционалисте, и нису пристали да се, као Фире, „пелцују” против кому-
нистичке „илузије“, већ су, тако „заражени“, наставили да заступају и 
шире комунистичко „беснило”. Нити су, као други (анти)комунистички 
конвертити, попут Куртоа, потпуно одбацили критику капитализма из 
свог младалачког доба, и заменили је искључивом критиком комуни-
стичког „тоталитаризма”. А понајмање су прихватили идеолошку хеге-
монију „Новог светског поретка” која глорификује и сакрализује капи-
талистичке вредности приватне својине, „слободног тржишта” и „либе-
ралне демократије”. Њихова бескомпромисна критика, инспирисана из-
ворним Марксовим учењем и социјалистичким револуционарним иску-
ствима током 19. и 20. века, напада сва наведена идеолошка и реална 
упоришта владајућег поретка, укључујући и борбу против глобализма 
и његових институција, корпоративно-банкарске економске диктатуре, 
америчког и западњачког империјализма отелотвореног у агресивним 
и деструктивним војним „интервенцијама” широм планете, али и рас-
туће снаге деснице и поново пробуђеног фашизма као лажне алтерна-
тиве постојећем поретку, укратко, против свих непријатеља егалитарног, 
праведног и хуманог друштва у целини. Они се не стиде и не оклевају да 
буду политички „некоректни“, те рехабилитују не само Маркса, већ и 
Лењина, Троцког, Маоа, Робеспјера, Сен-Жиста, итд. чије мисли и дело 
реактуализују, али и реактивирају у савременим околностима, показу-
јући њихову релевантност за данашњи свет. Уздрмавајући тако либерал-
но-демократске табуе, и ужасавајући њихове вернике, они настављају да 
воде класну борбу у теорији20 и пракси, непоколебљиво бранећи пози-
цију и интересе радничке класе и човека уопште.

20 Тако Луј Алтисер, на трагу Лењина, тумачи филозофију: „У Лењиновим очима 
филозофија представља борбу класа, тј. политику” (Алтисер, 1970); „Филозофија 
представља класну борбу у теорији. Управо зато филозофија је борба (Кампф рекао 
је Кант) и у основи, она је политичка борба: класна борба” (Алтисер, 1968). Такође у 
Алтисер, 1975: 44,50. Треба истаћи да су многи филозофи који су и након Алтисера, 
све до данас, наставили ову класну (политичку) борбу у теорији, били његови уче-
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Један од таквих филозофа-комуниста је француски мислилац Ален 
Бадју (Alain Badiou /1937/). Син математичара који се борио у францу-
ском Покрету отпора током Другог светског рата, од ране младости по-
казује идејну и политичку милитантност, постајући један од оснивача 
„Уједињене социјалистичке партије” (PSU) која се борила за деколони-
зацију Алжира. На таласу студентске побуне из 1968. оснива, са још 
неколико пријатеља, маоистичку организацију „Савез комуниста Фран-
цуске марксиста-лењиниста” (UCF-ML), а средином 80-их и „Политичку 
организацију”. Бадју је током читавог овог периода активан у фабрикама 
и радничким круговима, упорно трагајући за путевима уједињења ко-
мунистичких интелектуалаца и радничке класе. Године 2007. у време 
значајних председничких избора у Француској, објављује филозофско-
политички памфлет „Чега је Саркози име?” (De quoi Sarkozy est-il le nom?), 
који је брзо продат у 60.000 примерака, што му доноси шири публицитет 
и популарност. Поред Француске, Октобарске и Културне револуције, 
Париске комуне и Маја ᾽’68, Бадју се у својим књигама позива и на Ха-
ићанску револуција под вођством црначког побуњеника Тусена-Лувер-
тира. Текстом „О рату против Србије” јавно се супротставио НАТО бом-
бардовању наше земље, и залаже се за излазак Француске из НАТО-а и 
његово укидање у целини.

У споменутој књижици усмереној против политике Николе Сарко-
зија, прецизније онога што тада новоизабрани француски председник 
идеолошки симболизује и реално значи у друштвеном животу Фран-
цуске, Бадју експлицитно формулише и обелодањује своје давнашње 
комунистичке идеје у облику „комунистичке хипотезе”. Истоимена 
књига појављује се 2009. године (L’hypothèse communiste), а у енглеском 
издању има црвену позадину корица са жутом звездом петокраком, што 
несумњиво упућује на маоизам (исти дизајн примењен је и у збирци 
разговора са Бадјуом под називом „Филозофија и идеја комунизма” из 
2015.)21 Сасвим насупрот официјелној антикомунистичкој ларми и ха-
ранги, Бадју отворено поручује да „наше зло потиче од историјског по-
раза комунизма”, и због тога „допире надалеко” (Бадју, 2016: 66). Стога 
као важан животни циљ он истиче одлуку да се остане „веран својим 

ници са чувене École Normale Supérieure, или под његовим утицајем (Бадју, Балибар, 
Рансијер, Бурдје, Дебре итд.).

21 Не чуди да, с обзиром на овакво непромењено Бадјуово опредељење и ангажман од 
ране младости, једна критичка књига носи поднаслов „Увођење маозма у филозо-
фију” (François Laruelle, Anti-Badiou: sur l‘introduction du maoïsme dans la philosophie, 
2011). Утицај мисли и историјског дела Мао Це Тунга и Културне револуције на гене-
рацију француских шездесетосмаша најбоље илуструју три слова „М” (Маркс, Мао, 
Маркузе) на која су се студенти позивали, и филм Жан-Лик Годара „Кинескиња”. 
Поред Маоа, тадашњи револуционарни узори били су и Хо Ши Мин и Че Гевара.
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политичким ставовима”, да се „држи свог опредељења”, те се и даље сма-
тра „комунистом и револуционарем” (Бадју, 2015б). По Бадјуу, морамо 
да престанемо да „попут папагаја понављамо агенду који су поставили 
наши непријатељи”, који би желели да реч „комунизам” остане „кри-
минална и срамна”, тврдећи да је „комунизам једнак крвавом тотали-
таризму, и ништа друго”. Зато је „циљана и константна употреба речи 
᾽комунизам᾽ неопходна” (Бадју, 2014б). „Ми морамо прво да рехабили-
тујемо Идеју...и промовишемо поново реч ᾽комунизам᾽ ” (Badiou, 2015a: 
50-51). Бадју је у том погледу потпуно самоуверен и непоколебљив: „Ми 
знамо... да је комунизам добра хипотеза. Уистину, нема друге, у сваком 
случају, ја за другу не знам. Свако ко напусти ту хипотезу истог тре-
на ће остати резигниран економијом тржишта, парламентарном демо-
кратијом (која је форма Државе подешене капитализму) и неизбежним 
карактером најмонструознијих ᾽природних᾽ неједнакости” (Бадју, 2014a: 
121). На овом месту видимо и шта тачно подразумева комунистичка 
идеја и „хипотеза”. Као и за Маркса, и за Бадјуа је „питање власништва 
средишња тачка” (Бадју, Жофран, 2017). „Под ᾽комунизмом᾽ напросто 
подразумевам историјско име које је дато мишљењу које је стратешки 
супротно хегемонистичкој капиталистичкој структури” (Бадју, 2016:66). 
„У генеричком смислу ᾽комунистички᾽ означава пре свега негирањем, 
како то видимо у канонском тексту Манифеста комунистичке партије, 
да логика класа, суштинска подређеност стварних радника једној доми-
нантној класи може да буде превазиђена” (Бадју, 2014a:122). Поред уки-
дања „диктатуре приватне својине” и класног поретка уопште, самим 
тим „монструозних неједнакости” које разарају друштво (Бадју, 2014ц), 
као следећи елементи комунистичке хипотезе, који су са овима у нужној 
и консеквентној вези, појављују се укидање поделе рада (стварање „по-
ливалентног радника”, тј. „тоталног човека” о коме Маркс најдиректније 
говори у „Немачкој идеологији”), и укидање Државе као „кристализова-
не олигархијске власти оних које поседују богатство и који организују 
његов проток” (Бадју, 2014a:122,123) Укратко, „᾽комунизам᾽ означава мо-
гућност и тежњу за уједињењем, у стварном историјском процесу, ове 
три димензије: деприватизација производног процеса, одумирање држа-
ве и поновно уједињење и полиморфизам рада” (Badiou, Gauchet; Бадју, 
2010ц; Бадју, 2014a: 50). Као четврти „фундаментални принцип кому-
нистичког друштва” може се додати „окончавање опсесије националним 
идентитетима” (Бадју, Жофран, 2017), односно укидање „поделе чове-
чанства по нацијама” (Бадју, 2015ц). Антикапитализам, „тотални човек”, 
антиетатизам и интернационализам, искључиво узети у свом неодвоји-
вом јединству, чине темељ и идентитет комунистичког учења и пракси, 
које су се, у разним облицима, реално појављивале кроз историју кому-
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нистичког покрета, што Бадјуовој концептуализацији даје историјску 
веродостојност и практичну примењивост у некој даљој комунистичкој 
борби против друштва које ове принципе негира.

Бадју, штавише, сматра да изван комунистичке хипотезе и нема 
истинске политике и историје, самим тим ни дубинске, интринсич-
не потребе да се филозоф за њих интересује, будући да је једино она 
„᾽темељ᾽ целокупне еманципаторске оријентације” (Бадју, 2014a: 140,142). 
Стога, ако од ове хипотезе одустанемо, постаје неумитно „најгнусније 
потчињавање реалности” (Бадју, 2014a: 51,52), које укида политику као 
„уметност могућег” и историју као отворени и још недовршени процес. 
Још горе, без стратешке хипотезе да је комунизам у основи, као идеја, до-
бар и исправан (без обзира на карактер својих историјских реализација), 
другим речима, без уверења и залагања за ослобођење и једнакост људи, 
човечанство се „ограничава на анималност”, на капиталистичку „борбу 
за опстанак” у којој су „слободно тржиште”, конкуренција, рат интереса, 
акумулација и концентрација моћи, ситни ужици итд. „алфа и омега 
целокупног личног или колективног постојања”, а у таквом социјалдар-
винистичком свету, у коме данас реално живимо и примећујемо га свуда 
око нас, и у нама самима, „људска животиња не вреди ни по гроша”. У 
погледу ове дијагнозе Бадју у својим текстовима често цитира Сартра, 
за кога иначе каже да му је у младости био идејна инспирација: „Ако 
комунистичка хипотеза није добра, ако није делатна, онда то значи да 
човечанство није ствар по себи много различита од мрава или термита” 
(Бадју, 2014a: 124,126,127; Бадју, 2008б: 187,188). Не чуди онда да капи-
тализам у свом идеолошком (само)представљању воли да се приказује 
као „природан”, што сваки отпор таквој слици и егзистенцији човека, 
покушај да се човек из тог отуђеног, анималног, „природног” стања вра-
ти свом истинском и остваривом хуманитету, треба да дискредитује као 
„утопијски”.

У том погледу, „данашњи свет је управо онај што га је, генијалном 
антиципацијом, неком врстом истините научне фантастике, Маркс 
најављивао као развијање у целости оних ирационалних и... чудо-
вишних потенцијала капитализма... У последњих тридесетак година...
имамо сумњиву привилегију да коначно присуствујемо потврђивању 
свих Марксових прогноза у вези са стварном суштином капитализма 
и друштава којима он управља” (Бадју, 2013б: 21,23). Ко то каже да је 
Маркс passé? Са падом „реалног социјализма”, историја и човечанство 
нису ушли у неки напреднији облик друштвеног уређења, већ су баче-
ни назад у врло реални капитализам и његово „животињско царство”. 
Таква регресија неминовно наводи на питање: каквом „победом” се то 
хладноратовски победник хвали и размеће, и шта она уопште значи? Да, 



Марио Калик76

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 53-96

капитализам је (привремено) победио (можда је право питање како је 
европски комунистички свет у таквом непријатељском окружењу успео 
да се одржи читавих 70 година), али да ли то значи и победу и истин-
ски прогрес човечанства? По Бадјуу, очигледно не. Напротив, враћени 
смо великим скоком уназад у односу на револуције 20. века, директно 
у 19. век, када (поново) треба градити револуционарну алтернативу ка-
питализму22: „Свет глобалног и арогантног капитализма у којем живимо 
враћа нас у 1840-е, доба његовог рађања” (Badiou, 2010a:66). Тај стари 
капиталистички свет и његова самосвест видљиви су на све стране почет-
ком 21. века у свој њиховој огољености и бестијалности: „Још од 1840. 
суочени смо, са апсолутно циничним капиталистима, све прожетијим 
идејом да се броји само богатство, да су сиромашни лењивци, да су Аф-
риканци заостали и да будућност, без распознатљивих граница, припада 
᾽цивилизованој᾽ буржоазији западног света. Разни деветнаестовековни 
феномени поново искрсавају: изузетно распрострањене зоне беде, како 
унутар богатих тако и усред напуштених или опустошених зона, непре-
кидни раст неједнакости, радикална подвојеност између радника и људи 
без запослења и прелазних класа, политичка власт потпуно растворена 
у сервису добара, дезорганизација револуционара, нихилистичко без-
нађе широких делова омладине, сервилност великог броја интелектуа-
лаца” (Бадју, 2014a: 143,144; Бадју, 2010б: 315). „Да је суштински садржај 
сваке ᾽демократије᾽ постојање џиновских и сумњивих богатстава, да је 
максима ᾽обогатите се!᾽ алфа и омега овога времена, да је безобзирна 
материјалност профита апсолутни услов сваке прикладне друштвено-
сти, укратко: да је приватно власништво суштина ᾽цивилизације᾽, о томе 
је остварен консензус, након што је, готово два столећа, била одважно 
клеветана теза револуционара који су желели да заврше са једном тако 
јадном ᾽цивилизацијом᾽... један економизам који лично богатство ставља 
у средиште друштвеног опредељења, поново откривена мирна савест 
трговаца на берзи, корумпираних, шпекуланата, финансијера, влада 
које брину искључиво о томе да подрже богаћење богатих: то је визија 
света коју нам предлажу под тријумфалним барјацима цивилизације” 
(Бадју, 2013а:34). Не чуди онда да Бадју преокреће дотадашњу патологи-
зацију комунизма; за њега је капитализам „болест човечанства” (Бадју, 
2014ц), а комунизам „исцељење”. Дијагноза из 50-их и 60-их година про-
шлог века поново постаје актуелна: „Садашњи капитализам има две мо-

22 Чак и саме „реформе” капитализма могуће су тек под притиском револуционарне 
претње, што показује историјско искуство 19. и 20. века. У условима слабљења и 
повлачења ових енергија, капитализам се разобручује у својим најбандитискијим 
облицима. Другим речима, ако заиста хоћемо да реформишемо капиталистички 
систем, морамо тежити да га револуционишемо.
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гућности развоја: или у комунизам или у варварство”23 (Бадју, 2015ц). 
Дакле, ако је комунизам заиста „илузија” и „прошлост”, онда је варвар-
ство неминовно стварност, садашњост и будућност...

Када је реч о историјској операционализацији и „тестирању” кому-
нистичке хипотезе, постоје, по Бадјуу, две њене „велике секвенце”. Прва 
се тиче самог формулисања и инсталирања хипотезе у идејном и друштве-
ном пољу, а друга првог покушаја њеног историјског остварења; тако прва 
„полази од Француске револуције и иде до Париске комуне (1792-1871)”, а 
друга „од Руске до Културне револуције (1917-1976)”. Крај Културне рево-
луције значи и „крај милитантног покрета” који је посебно био интензи-
ван у последњој деценији друге секвенце, а чији је „епицентар, што се 
политичких новина тиче, био Мај 1968. у Француској” (Бадју, 2014a: 129-
131). Али и пре ових великих секвенци и светско-историјских догађаја, 
постојала су у ближој или даљој прошлости дешавања која су износила 
на видело комунистичку хипотезу. Јер, ако је један од њених елемената, 
како смо видели, укидање Државе, онда „као чиста Идеја егалитарности, 
комунистичка хипотеза несумњиво постоји у пракси још од почетака 
постојања Државе. Оног тренутка када се акција маса, у име егалитарне 
правде, супротстави Државној принуди, приметићемо појављивање за-
четака или фрагмената комунистичке хипотезе”. Отуда су све „народне 
побуне, на пример оне робова под Спартаковим вођством, или побуна не-
мачких сељака под вођством Томаса Минцера, примери постојања кому-
нистичких инваријанти у пракси”, као „егалитаристичких, антивласнич-
ких и антиетатистичких тежњи“ потлаченог и побуњеног народа (Бадју, 
2014a:124,125). „Од Спартака до Маоа... од грчких демократских буна до 
деценије 1966/1976. у свету, реч је, у том смислу, о комунизму... Филозоф-
ском, дакле вечном појму бунтовничке субјективности” (Бадју, 2013а: 23). 
Зато је проглашење комунистичке идеје „илузијом” (чему прибегавају 
Фире и слични) бесмислено: „Апсурдно је квалификовати комунистичке 
принципе (у смислу у коме сам то управо изложио) утопијским, као што 
се то често чини. У питању су интелектуалне шеме, увек актуелизоване 
на различите начине” (Бадју, 2014a: 123,124).

Другим речима, докле год постоје класно друштво и његове нејед-
накости, подељени и распарчани рад, раздвојене и зараћене нације, и 
Држава, макар у облику наднационалне глобалне Империје, каква се 
(поново) родила након пада комунизма, постојаће пре или касније, сла-
бије или јаче изражени, отпори и буне оних поробљених и обесправљених 
који жуде за признањем, слободом и једнакошћу. Још једном долазимо до 

23 „Социјализам или варварство” био је назив групе и часописа радикалних францу-
ских социјалиста под вођством Корнелијуса Касторијадиса и Клода Лефора. Група 
је постојала у периоду 1948-1967.
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истог закључка: комунистичка идеја не може умрети или претворити се 
у пуку „илузију” док је на делу поредак који израбљује, тлачи и уништава 
радника и човека, а у људима тиња макар искра „бунтовничке субјек-
тивности”. Та искра није угашена након окончања комунизма у СССР-у и 
Источној Европи, као што није ни почела да тиња тек са његовим посто-
јањем. Иако не у облику „велике секвенце” (која већ представља нешто 
више и јаче, ватру и пожар које светски капиталистички Поредак мора 
озбиљније и дуготрајније да неутралише), видимо присутне ове искре у 
разним алтер/антиглобалистичким или националним покретима, про-
тестима и устанцима од краја 90-их, па све до данас, у којима просијавају 
антисистемске тежње за егалитарном правдом (Ђенова, Сијетл, Порто 
Алегре и Светски социјални форум, „Окупирај Вол Стрит”“, „Анониму-
си”, арапска „пролећа” итд, итд.) Докле год има и буде оваквих покрета и 
побуна, а једино што је заиста илузорно и утопистичко је веровање да их 
неће бити, комунизам ће, у овом или оном облику, у мањој или већој ме-
ри, бити жив и утицајан. Поново се враћамо Марксу: „Комунизам за нас 
није стање које треба да се успостави, нити идеал коме треба да се ствар-
ност саобрази. Комунизмом називамо ми стварно кретање које укида и 
превазилази садање стање. Услови овог кретања рађају се из сада непо-
средно постојеће претпоставке” (Маркс, Енгелс, 1964:34).

По Бадјуовом мишљењу, продужени пропагандни рат против комуни-
зма, непрестано понављање са високих официјелних положаја политичке 
и академске моћи „да је та хипотеза неодржива, чак апсурдна и крими-
нална и да од ње треба одустати”, нужно доводи 2007. до онога чега је нови 
председник Француске Саркози „име”. Изречен у једном говору те године, 
открива се „врховни циљ његовог деловања” – „завршити једном за свагда 
са Мајем ᾽’68.” (Бадју, 2014a: 47,138). Шта та самосвест и порука из Сарко-
зијевог угла значе, Бадју излаже на следећи начин: „Ето шта не можемо да 
поднесемо да се очува, не само реалност, већ и сама идеја... Емпиријски 
комунизам је нестао, то је у реду, али нам то није довољно. Ми хоћемо да 
свака могућа форма комунизма буде такође укинута. Ми хоћемо да чак 
на нивоу хипотезе комунизам... више не може да буде поменут од стране 
било кога” (Бадју, 2014a:50). Дакле, треба напасти саму комунистичку 
идеју, протерати је у (ауто)цензуру неизговореног, и чак немишљеног и 
немисливог, јер је она тај баук који непестано узнемирава владајућу класу 
чији је Саркози експонент. Али, „ако Мај ᾽’68. још увек прогања Саркозија 
и његове пацове, то је због тога што они, не без разлога, претпостављају да 
људи настављају мање или више у њега да верују, или да се према њему 
реферишу” (Бадју, 2014a: 102). Да није тако, чему онда стало враћање на 
нешто што је „прошло” и „умрло” 40, 50 година раније, онај манијакално-
опсесивни, магијски ритуал усмрћивања о коме говори Дерида?
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Зато Бадју доследно понавља да треба изговарати, бранити, али 
и на нови начин формулисати комунистичку идеју и хипотезу. Ста-
ра искуства и формулације и даље су вредне и надахњујуће, али 
нису довољне. Морамо на неки начин почети изнова, јер смо гурну-
ти натраг у доба глобално рестауриране доминације капитализма. 
Стога, за почетак, прво треба инсталирати комунистичку хипотезу 
у идејно поље, омогућити јој да поново заживи и стекне легитими-
тет, након деценија њеног дифамирања и инкриминисања (Бадју, 
2014a: 144; Бадју, 2010б: 315) Из досадашње дефанзиве, треба прећи 
у идејну и практичну офанзиву. „Наш задатак је ᾽покрет отпора᾽ ” 
(Бадју, 2014a: 118). Приврженост Идеји (комунизма) и Врлини, а она 
се у таквим периодима борбеним периодима своди на храброст, 
стално се истиче у Бадјуовим књигама, текстовима и интервјуи-
ма24. Подсећајући редовно на француске јакобинце, Бадју поручује да 
треба „убедити себе да нема ничег смешног или криминалног у томе да 
се има велика идеја” (Badiou, 2010a:66). Штавише, то је услов сваког миса-
оног и практичког пробоја из реалног на чије нас координате присиљава 
владајућа идеологија. Јер, „да бисмо антиципирали креацију нових мо-
гућности, у најмању руку идеолошки, или умно, морамо имати Идеју” 
(Бадју, 2010б: 314). Мотив идеје прогресивно се јавља у Бадјуовом делу, 
а од књиге „Логике светова” он добија „императивну форму: ᾽истинит 
живот᾽ мишљен је као живот према Идеји, против максиме сувременог 
демократског материјализма који нам налаже да живимо без Идеје”25. 
Укратко, „треба научити прави пут, спознати политичку истину и бити 
њом обузет”, „одлучити постати милитант те истине”26 (Бадју, 2010б: 
309; Бадју, 2008ц). 

Насупрот таквом моралном и идејном држању стоји постојећи, ста-
ри свет капитализма (стар и излизан упркос свим својим „иновацијама”, 
„модернизацијама” и технолошким „револуцијама”), са својим догмат-
ским „вредностима” и паролама: „Његов императив, као што је форму-
лисао Гизо, био је: ̓ Богати се!᾽ Можемо га превести као ̓ Живи без идеје!᾽ ”. 
По Бадјуу, одговор том свету је следећи: „Ми морамо рећи да не можемо 
живети без идеје. Морамо рећи: ᾽Имајте храбрости да подржите ту идеју, 

24 „Наша конференција је и конференција посвећена новој храбрости - храбрости 
да потврдимо да можемо појаснити свет и његову будућност у смислу практич-
ног новог значења ове старе речи: комунизам. Тако да могу само закључити: ᾽Хра-
брост!᾽ ” (Taek-Gwang Lee, Žižek, 2016).

25 Сарадници „Едиције” Југославија урадили су 2008. године интервју са Бадјуом, 
објављен у недељнику „НИН“ под насловом „Живот са идејом наспрам нијанси ни-
чега”. Ова организацијa је такође учестовала у до сада једином Бадјуовом госто-
вању у Србији (почетком 2015.), и превела „Чега је Саркози име?” на наш језик.

26 Једна од Бадјуових књига носи назив Philosophy for Militants, 2012.
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а то може бити само комунистичка идеја у свом општем смислу᾽. Зато 
морамо остати савременици Маја ᾽’68. На свој начин, он нам говори да је 
живљење без идеје неподношљиво... Превише људи данас мисли да нема 
алтернативе животу за себе, за сопствене интересе... Као филозофа гово-
рим вам да морамо живети са идејом, и да оно што заслужује да се зове 
стварном политиком почиње са тим уверењем” (Badiou, 2010a:67). Под 
тим јединством филозофско-комунистичке Идеје и истинске Политике, 
мисли се „егалитарна страст, Идеја правде, воља да се раскине са спо-
разумним служењем материјалним добрима, поништење егоизма, не-
толеранција према угњетавању, жеља за престанком постојања државе. 
Апсолутна превага излагања-мноштвеног над представљањем. Истрајна 
милитантна упорност… без иманентне хијерархије, што ја називам ге-
неричношћу” (Бадју, 2013а:23). Самим тим, представа да „подређивање 
рада владајућој класи није неизбежно” (Бадју, 2015ц), и стремљење 
свету који је „ослобођен закона профита и приватног интереса” (Badiou, 
2010a:63). На том револуционарном путу питање језика и именовања 
посебно је важно27, јер одустајање од правих речи, њихово нестајање, 
јесте капитулација пред владајућом идеологијом која хоће да ове речи 
елиминише или обезвреди, будући да оне циљају на неуралгичне тачке 
поретка у чијој служби ова идеологија стоји: „Морамо да покушамо 
задржати речи нашег језика... Морамо бити у стању да даље говоримо 
᾽људи᾽, ᾽радници᾽, ᾽укидање приватне својине᾽ итд. а да ове речи не сма-
трамо застарелим, и да нас саме не сматрамо застарелим... Морамо да 
окончамо језички тероризам који нас изручује нашим непријатељима. 
Одустајање од питања језика, прихватање терора који нам субјективно 
забрањује да изговарамо речи које вређају доминантне сензибилитете, 
представља недопустиви облик угњетавања” (Badiou, 2010a: 64,65). Зато 
је „суштинско питање... повратити означитељ ᾽радник᾽ у дискурс-акцију 
политике” (Бадју, 2014a: 54). „Буржоаској равнодушности, култу новца 
под маском ᾽модернизовања᾽, супротставићемо следеће начело: нема 
напредне политике без новог промишљања појма ᾽радништва᾽… Снаге 
сада треба усмерити ка практичном реконструисању појма радништва” 
(Бадју, Лазарис, Мишел, 2002: 30).

У политичком ангажману заснованом на оваквој филозофско-ко-
мунистичкој хипотези и платформи, који је Бадју иначе спроводио у 
млађим данима у облику конкретних друштвених акција, појављују се 
„нови, органски интелектуалци, спремни да се придруже масама под 
барјаком реорганизоване, интелектуално модернизоване комунистич-

27 „Филозофија се, чак и у обимним радовима где је најапстрактнија и најтежа, бори 
за речи: против речи које лажу, против непрецизних речи, за тачне речи.” (Алтисер, 
1968)
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ке идеје” (Badiou, 2014b). Реч је о „интелектуалцима који су наследници 
политичких битака из последњих деценија”. У погледу (реконструиса-
них) радничких снага са којима се ови „органски” интелектуалци пове-
зују и на које се ослањају, посебан значај се придаје „новим пролетери-
ма који долазе из Африке и другде” (Badiou, 2010a:99) „Цела ствар је у 
томе да се интелектуалци вежу за номадски пролетеријат, посматрају 
га, консултују, разговарају с њим”. На тај начин се ревитализује и реак-
тивира практички савез интелектуалне авангарде и радничке класе као 
упоришне тачке и стратегије револуционарне комунистичке политике у 
циљу измене света28. Поред (номадског) пролетеријата, револуционарни 
потенцијал наравно има и бунтовна, антисистемска омладина: „Требало 
би да интелектуалци и различити представници младих људи буду ор-
гански повезани, најпре локалним а потом општим искуствима” (Бадју, 
2016:67,68). У сваком случају, Бадју не губи наду у могућности темељне 
промене постојећег друштвеног поретка. По њему, догађаји широм света 
из ранијих година показују стварање радикалног покрета састављеног од 
студената, омладине, радника и имиграната. Завршавајући први одељак 
„Комунистичке хипотезе” под насловом „Ми смо још увек савременици 
Маја ᾽’68.”, Бадју борбено и оптимистички закључује: „Радикалан рас-
кид са капитало-парламентаризмом29, политика изумљена на базич-
ном нивоу људске стварности, и суверенитет идеје: све је ту, и то ће нас 
одвратити од овог филма катастрофе и подсетити нас на наш устанак” 
(Badiou, 2010a: 100). А да ни у 82. години не губи идејни и радни елан у 
одбрани и промовисању идеја револуције говори његова најновија, тек 
28 „Спајање марксистичке теорије и радничког покрета је најважнији догађај у чита-

вој историји класне борбе, тј. практично у целој људској историји.” (Алтисер, 1968)
29 Бадју тако именује доминантан економско-политички склоп у коме су „демократ-

ске”, „парламентарне” владе, како је већ Маркс говорио, само „опуномоћеници 
капитала” (Бадју, 2013а: 34,35; Бадју, 2013б: 22; Бадју, 2014ц; Badiou, Gauchet). 
Јер, „ако је демократија репрезентација, она је најпре репрезентација генералног 
система чије обрисе носи. Другим речима: изборна демократија је репрезентатив-
на само уколико је, пре свега, консензуална репрезентација капитализма” (Бадју, 
2014a: 114). „С обзиром на то да ᾽демократска᾽ политика не значи ништа више од 
жељне спремности да се служи потребама банака, њено право име је ᾽капитало-
парламентаризам᾽ ” (Badiou, 2010a: 98-99). Стога Бадју, иако је „данас, на неки 
начин, забрањено да човек не буде демократа” (Бадју, 2014ц), у предговору ита-
лијанском издању својих „Mетаполитика” отворено каже: „Данас се непријатељ не 
зове Империја или Капитал. Зове се Демократија” (Badiou, 2005:xxvIII). „Данас 
морамо критиковати демократски фетиш пре него капитализам” (Бадју, 2008б: 
193). То не значи да капитализам није непријатељ, и да га не треба критиковати (све 
у Бадјуовом делу и ангажману говори супротно), већ следеће: „Не само да мислим 
да је капитализам као систем непријатељ људске еманципације. Такође мислим да 
данас нема значаја идеја да се против њега боримо директно, јер је капитализам 
апстрактан и објективан систем, структурална доминација. Зато се морамо борити 
против политичког израза капитализма, а не директно против његовог економског 
имагинарија” (Badiou, 2006).
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изашла књига „Петроград, Шангај. Две револуције 20. века” (Petrograd, 
Shanghaï. Les deux révolutions du XXe siècle, 2018). Тумачећи Октобарску и 
Културну револуцију, Бадју поново указује на „Догађај”, који у његовој 
филозофији означава дешавање оног „немогућег”, a што су ове две рево-
луције демонстрирале у историјској реалности. Зато је даље проучавање 
ових револуција корисно за све оне који верују у будућност комунизма. 
Тим поводом Бадју каже: „Ми смо на новом почетку, на новом акценто-
вању фундаменталних тачака марксистичке мисли... Све оно што је код 
Маркса и Лењина било на теоријском нивоу, али је експериментисано и 
тестирано у Маоовој Кини – мора да управља реконституцијом глобалне 
комунистичке струје” (Badiou, 2018).

7.Жижековафилозофско-комунистичкаофанзива

Подстакнути Бадјуовом надахнутом и борбеном комунистичком 
хипотезом, велики број филозофа и интелектуалаца почео је да даје свој 
допринос њеном промовисању. Ако комунизам у Фиреово време заиста 
„нестаје у некој врсти ништавила”, можемо рећи да се петнаестак година 
касније диже као Феникс из пепела. Бар у интелектуалној продукцији и 
јавности (а без револуционарне теорије нема револуционарног покрета, 
говорио је Лењин). У том ангажману на рехабилитацији и реактивирању 
комунистичке идеје Бадјуу се посебно придружио словеначки филозоф 
Славој Жижек (1949). Њих двојица, заједно са другим сарадницима, већ 
десет година организују конференције посвећене „идеји комунизма”. 
На првој конференцији, одржаној марта 2009. у Лондону, под покро-
витељством „Биркбек Института за хуманистику” (The Birkbeck Institute 
for the Humanities), чији је Жижек међународни директор, учестовали су 
бројни познати филозофи и теоретичари, као што су Тери Иглтон, Анто-
нио-Тони Негри, Мајкл Харт, Жан-Лик Нанси, Жак Рансијер, Ђани Ва-
тимо (на трећој конференцији 2016. овом саставу се придружио Етјен 
Балибар). Како се каже у уводнику зборника са конференције, њени уче-
сници, „иако долазе из различитих перспектива и пројеката, деле тезу да 
треба остати веран имену ‘комунизам’ (Douzinas, Žižek, 2010: vIII), одно-
сно, „без обзира на њихов приступ, морали су се сложити да данас реч 
‘комунизам’ може и мора поново добити позитивну вредност” (Badiou, 
2010a: 37). Колика је била заинтересованост за идеју комунизма говори 
чињеница да је првобитно изнајмљена сала за 180 људи, да би на крају 
конференција морала да се одржи у главној сали Института, где је било 
присутно 900 људи, са видео-линком за још 300 људи. Ова конференција 
може се узети за преломан догађај у рецепцији и статусу идеје комуни-
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зма у савременој филозофији, друштвеној теорији и јавности. Она озна-
чава тренутак када мислиоци привржени овој идеји, отворено и самоу-
верено је заступајући, прелазе из дефанзивне у офанзивну позицију, а 
због свог иначе значајног укупног филозофског рада и статуса, допри-
носе расту њене популарности у медијима и широј јавности. На инте-
лектуалној и јавној сцени појављује се нова самосвест и самопоуздање 
комунистичких мислилаца, који више не бране толико саму идеју ко-
мунизма, доказују њену исправност и важност, правдају се пред бучним 
и агресивним оптужбама, како је ранијих деценија био случај, већ пре 
нападају постојећи систем, његову материјалну (економску, политичку, 
војну) и идеолошку (медијску, уметничку, литерарну, теоријску) (ре)
продукцију из перспективе поново задобијене легитимности, експли-
цитности и моћи комунистичке идеје.

О тој битној промени позиције Жижек говори на себи својствен оштар 
и директан начин: „Страна коју овдје заузимамо је, дакако, страна кому-
низма....умјесто да постављамо очито питање ᾽Је ли идеја комунизма да-
нас још увијек актуална, може ли још увијек бити примијењена као сред-
ство анализе и политичка пракса?᾽ требали бисмо поставити супротно 
питање: ᾽Како наша данашња ситуација изгледа из перспективе кому-
нистичке идеје?᾽ ” (Жижек, 2010: 14). Књига у којој стоје ове речи зове се, 
са јасном референцом на чувено место из Маркса, „Прво као трагедија, 
онда као фарса” (First as Tragedy, Then as Farce, 2009), и односи се на „две 
смрти неолиберализма” (како гласи превод књиге у хрватском издању). 
Једна каснија Жижекова књига носи наслов „Незгода у рају. Од краја ис-
торије до краја капитализма” (Trouble in Paradise: From the End of History 
to the End of Capitalism, 2015). Дакле, уместо дотадашњих објава „смрти” 
и „краја” (идеји) комунизма, величања или оповргавања тих теза, чиме 
комунизам у оба случаја остаје на оптуженичкој клупи, сада стране у 
„судници” мењају места, и отворено се говори о (другој) смрти неоли-
берализма и смрти капитализма. Иако ови изрази нису сасвим „реа-
листични” (неолиберализам и капитализам и даље су живи и жилави), 
њихов јасан реторички и перформативни набој одсликава једну несум-
њиво нову и сасвим реалну историјску ситуацију, нарочито након 2008. 
године, почетка последње и још трајуће глобалне кризе неолиберализма 
и капитализма. Ова криза дефинитиво поново ставља капитализам и 
његову (нео)либералну идеологију пред строги критички суд мишљења 
и историје, чиме се тежиште оптужбе и одбране са социјализма и кому-
низма неповратно пребацује на капитализам и либерализам. Фиреове 
речи с почетка 90-их: „Запад је богат, све богатији, и понет је економским 
напретком; западни капитализам проживљава најлепше дане”, сада су 
већ далека прошлост. О тим „смртима“ доминантног економско-поли-
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тичког система који се сматрао сасвим функционалним и стабилним, и 
његове идеологије која је проглашена за глобално свемоћну и вечну, као 
и повратку историје након пребрзог и олаког проглашења њеног краја 
две деценије раније, Жижек каже: „На почетку друге деценије новог 
века, пост-хладноратовско самозадовољство је готово. Економска кри-
за је сазрела у потпуну политичку кризу која делегитимише политичке 
системе и дистанцира људе од капиталистичке идеологије. Нови анта-
гонизми и борбе се развијају око одбране државе благостања на Западу, 
програмског искључивања великих група људи из економске активно-
сти и политичког учешћа, и еколошких страхова. Ако је 1989. била прва 
година новог светског поретка, 2001. је најавила његов пад, а колапс бан-
карског система 2008. означио је почетак повратка у пуну историју. Ако 
је то био наш ᾽нови светски поредак’, он је најкраћи који је свет икад 
видео” (Douzinas, Žižek, 2010: vII-vIII). „Чини се стога да је Фукујамина 
утопија 1990-их морала умријети двапут, будући да колапс либерално 
демократске политичке утопије 11. рујна није утјецао на економску уто-
пију глобалнога тржишног капитализма; ако финанцијски крах 2008. 
има повијесно значење, онда га има као знак краја економске стране Фу-
кујамина сна.” (Жижек, 2010:13) „Дуга ноћ левице се приближава крају. 
Пораз, осуђивања и очај 80-их и 90-их година, тријумфалистички ᾽крај 
историје᾽, униполарни свет америчке хегемоније – све ово брзо постаје 
стара вест.” (Douzinas, Žižek, 2010: vII) „Либерали су одавно изгубили 
право да суде.” (Žižek, 2009: 76) „Поука ове приче: вријеме либерално-
демократске моралистичке уцјене је окончано. Наша се страна више 
не мора испричавати, док би другој страни било боље да ускоро почне.” 
(Жижек, 2010:16)

„Повратак историје довео је до новог интересовања за радикалне 
идеје и политику.” (Douzinas, Žižek, 2010: vIII) Отуда нова, свежа и жи-
вахна актуелност комунизма, која исијава у радовима и наступима мно-
гих мислилаца последњих десет година. Комунизму, његовој утопијској 
и еманципаторској идеји, поново се указује изричита верност и оданост: 
„Наш задатак је стога остати веран овој вечној идеји комунизма: егали-
тарном духу који се остао жив хиљадама година у побунама и утопијским 
сновима, у радикалним покретима од Спартака до Томаса Минцера, 
укључујући и велике религије (будизам против хиндуизма, таоизам или 
легализам насупрот конфучијанизму итд.)” (Žižek, 2011). „Данас би наша 
порука требала бити иста: допуштено је знати и потпуно се упустити у 
комунизам, изнова дјеловати с пуном оданошћу комунистичкој Идеји.” 
(Жижек, 2010:16) Да би подигао самопоуздање оних који се идејно и прак-
тично боре за ову идеју, а који морају бити спремни на нова искушења, 
ударце и поразе који сасвим сигурно, као и у прошлости, стоје на путу 
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њене реализације, Жижек наводи једно место из Лењиновог текста „О 
успону на високу планину”, где се комунистичка пракса на неки начин 
изједначава са издржљивошћу и несаломивошћу сизифовског посла, а 
посебно Бекетове речи које треба да очувају и подигну „комунистички 
морал”: „Комунистичка идеја стога и даље опстаје:   она преживљава неус-
пехе своје реализације као баук који се враћа изнова и изнова, у бескрај-
ној упорности коју најбоље рекапитулирају речи из Бекетовог ᾽Worstward 
Ho᾽: ̓ Покушај поново. Опет не успи. Не успи боље᾽... Данас, више него икад, 
треба инсистирати на томе што Бадју назива ᾽вечном᾽ Идејом комунизма 
или комунистичким ᾽инваријантима᾽... До данас, до садашњег историј-
ског тренутка, ова вечна идеја функционисала је управо као платоновска 
идеја која траје, враћајући се поново и поново након сваког свог пораза” 
(Douzinas, Žižek, 2010: 217/Žižek, 2009: 86,125,126). Зато Жижек поручује 
свима који осећају извесне симпатије и склоност ка комунистичкој идеји: 
„Не плашите се, придружите нам се, вратите се!”. На таласу овог ентузи-
јазма и активизма, наредне конференције о идеји комунизма, у Жижеко-
вој и Бадјуовој организацији, одржане су у Берлину 2010, Њујорку 2011. и 
Сеулу 2016. Поред њих, поводом сличних тема, одржане су конференције 
у Паризу 2010. и 2017, и Атини и Риму 2017.

Жижек, познат по својој идејној и вербалној провокативности, отво-
рено заговара не само повратак Марксу30, већ како видимо, и Лењину, 
што посебно звучи „саблажњиво” и „јеретички” у свести оних навиклих 
на „грађанске слободе”, „дијалог” и „толеранцију”. Подсећајући на Лењи-
ново „рушење свих опортунистичких компромиса” и „заузимање ради-
калне позиције” (Жижек, 2001: 125), једног Лењина-у-настајању, баченог 
у отворену и контингентну историјску ситуацију, на његову комбинацију 
трезвене луцидности и револуционарне одлучности, Жижек последњих 
две деценије у низу књига реафирмише Лењинову мисао и политичку 
праксу: „Понављање Лењина” (Repeating Lenin, 2001); „Револуција пред 
вратима: Жижек о Лењину, списи из 1917” (Revolution at the Gates: Žižek 
on Lenin, the 1917 Writings, 2002); „Освежени Лењин. Ка политици истине” 
(Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth, 2007); и „Лењин 2017. Сећање, 
понављање и прорађивање” (Lenin 2017. Remembering, Repeating, and 
Working Through, 2017). Неће бити да Лењин за собом не оставља баш 
никакво наслеђе, како је мислио и писао Фире сада већ давне 1995... Ту 
су и књиге других револуционарних теоретичара и вођа, за које Жижек 
пише уводнике, бранећи револуционарну диктатуру и терор (Троцки – 
30 Поводом 150 година од његовог објављивања, Жижек за ново издање „Комуни-

стичког манифеста” пише уводник „Баук и даље кружи” (The Spectre is Still Roaming 
Around! . An Introduction to the 150th Anniversary Edition of The Communist Manifesto: 
1848-1998), а двадесет година касније, обележавајући 200-годишњицу Марксовог 
рођења, са двојицом сарадника издаје књигу „Читање Маркса” (Reading Marx, 2018).
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„Тероризам и комунизам”, 2007; Робеспјер – „Врлина и терор”, 2007), а 
у књизи „У одбрану изгубљених ствари” (In Defense of Lost Causes, 2008), 
указује да револуционарне „ствари” нису неповратно изгубљене, што 
се види већ из наслова одељака књиге („Либерална утопија”, „Поновно 
сагледавање стаљинизма или како је Стаљин очувао човекову хуманост”, 
„Да ли нам је потребан један нови свет?”, „Поуке Културне револуције”, 
„Дајмо шансу диктатури пролетеријата!”). На крају, Жижек пише увод-
ник и за књигу Мао Це Тунга „О пракси и противречности” (2017).

Одређујући ближе идеју комунизма, и супротстављајући се ономе 
што се, нарочито у државном спасавању банкарског капитала, показао 
као „modus vivendi 2000-их”, а то је „социјализам за банке, капитализам 
за сиромашне” (Douzinas, Žižek, 2010: vII), Жижек каже да „антикапита-
лизам мора бити крајњи циљ, хоризонт свеукупне активности еманци-
паторске политике” (Žižek, 2013: 195). Пошто је будућност у том погледу 
отворена, сам комунизам не узима се толико као решење овог проблема, 
већ пре као његово именовање, означавање „тешког задатка пробоја изван 
ограничења тржишно-државног оквира” (Douzinas, Žižek, 2010:219/Žižek, 
2009: 129). Поред ове стандардне комунистичке критике капитализма, 
Жижек се у свом разумевању комунизма посебно ослања на појам „зајед-
ничког” (common), односно „заједничких ствари” (commons), које су раз-
вили Антонио Негри и Мајкл Харт. Примећујући да у савременом капи-
тализму „постоје четири антагонизма: магловита пријетња еколошком 
катастрофом, неприкладност термина ᾽приватно власништво᾽ у контек-
сту тзв. ᾽интелектуалног власништва᾽, друштвене и етичке посљедице 
нових техно-знанствених проналазака (напосе у биогенетици), те на-
посљетку, иако не и најмање важно, нови облици апартхејда, нови зидови 
и сиромашна предграђа” (Жижек, 2008: 18), Жижек наводи да смо „усред 
новог процеса приватизације друштвеног, успостављања нових ограда” 
(Žižek, 2009: 144). Неолиберална капиталистичка експлоатација и доми-
нација узимају облик нових ограђивања ствари које треба да буду зајед-
ничке свима. Њиховом приватизацијом у корист малобројних власника, 
а на штету друштвене већине, капитализам искључује милионе људи 
из власништва и управљања над заједничким добром (commonwealth31), 
разарајући тако друштвену заједницу. Ове заједничке ствари чине „оно 
заједничко културе, непосредне подруштвовљене облике ᾽когнитивног’ 
капитала, примарни језик, наша средства комуницирања и образовања, 
али такођер и заједничка инфраструктура јавнога пријевоза, електрична 
енергија, пошта, итд... То су затим заједничке ствари извањске природе 
којима пријети загађење и искориштавање (од нафте до шума и природ-
31 Commonwealth је назив књиге Негрија и Харта из 2009. године, и представља део 

циклуса коме претходи „Империја” (Empire, 2000) и „Мноштво” (Multitude, 2004).
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ног свијета као таквог), потом заједничко унутрашње природе (биогенет-
ско наслијеђе човјечанства)” (Жижек, 2008: 18), и на крају „заједничко 
као онај универзални простора човечанства из кога нико не треба да буде 
искључен” (Žižek, 2011).

Везујући комунизам за „заједничко и заједницу, што показује и ети-
мологија ових речи (communism/common/community), враћајући комуни-
зму на тај начин његово изворно значење (као афирмације друштвеног 
власништва спрам приватног, и општег добра спрам себичне користи), 
Жижек сматра да „управо ова референца на ᾽заједничко᾽ оправдава ус-
крснуће појма комунизма: она нам омогућава уочити напредовање 
᾽окруживања᾽ заједничког као процеса пролетеризације оних који су 
искључени из властите бити, пролетеризације која такођер указује на 
експлоатацију” (Жижек, 2008: 18). „Комунизам се, враћањем концепту 
᾽заједничког᾽, супротставља капиталистичким приватизацијама у циљу 
изградње новог заједничког добра” (Douzinas, Žižek, 2010: Ix). Стога, го-
ворећи о протестима у којима је и сам учествовао (Occupy Wall Street), 
и оповргавајући искривљене и злонамерне дисквалификације које су 
стизале из кругова медијског и политичког естаблишмента, Жижек 
поручује да „једини смисао у којем су протестанти ‚комунисти‘ јесте 
да се брину о ономе заједничком – заједничкој природи, знању – које 
систем угрожава” (Žižek, 2013: 198). Ипак, пошто „свака од ових борби 
дијели заједничку свијест о деструктивним потенцијалима, све до само-
уништења човјечанства као таквог, уколико се капиталистичкој логици 
искључивања таквих заједничкости даде маха”, Жижек не крије да ова-
ква „приватизација представља насилан чин којем би се такођер требали 
одупријети насиљем уколико је оно потребно” (Жижек, 2008: 18). Будући 
да је овај савремени процес капиталистичке приватизације и пролетери-
зације постао општи, „јер, сви смо ми искључени, како од природе тако 
и од наше симболичке супстанције”, и дубински, јер угрожава не само 
сферу рада и радничку класу, већ захвата и читаво спољашње окружење 
(еколошку сферу), друштвени простор, и на крају нашу унутрашњу, пси-
хичку и телесну природу (геном), „оно што нас уједињује у супротно-
сти је с класичном сликом пролетера који ᾽не могу изгубити ништа осим 
својих окова᾽ – ми се налазимо у опасности да изгубимо све”. Зато и нова 
еманципаторска политика неће и не може бити „деловање неког парти-
куларног друштвеног актера, него разорна комбинација разнородних 
актера” (Жижек, 2008: 19/Žižek, 2009: 92, 99). Жижек на тај начин још 
више проширује простор потенцијалног револуционарног субјективите-
та у односу на Бадјуа, укључујући у њега практично сваког појединца 
који постаје свестан варварске и аутодеструктивне логике капитали-
стичког система.
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8.РеактивацијаМарксаусавременојтеоријииполитици

Од осталих имена која последњих три деценије и даље предано раде 
на радикално левој критици капитализма, либерализма, империјализма, 
корпоративизма, екоцида итд., и на очувању и снажењу Марксових, ко-
мунистичких и револуционарних идеја у савременом мишљењу и свести 
овде можемо споменути само она најистакнутија (неки нису више међу 
живима, али су се до краја залагали за ове идеје): Жак Рансијер, Пјер 
Бурдје, Етјен Балибар, Данијел Бенсаид, Режис Дебре, Михаел Леви, 
Самир Амин, Статис Кувелакис, Бруно Бостелс, Антонио Негри, Мајкл 
Харт, Ђани Ватимо, Дијего Фузаро, Тери Иглтон, Ерик Хобсбаум, Тарик 
Али, Алекс Калињикос, Алберто Тоскано, Имануел Волерстин, Дејвид 
Харви, Терел Карвер, Том Рокмор, Мајкл Лебовиц, Бертел Олман, Елен 
Меиксинс Вуд, Џоди Дин, Михаел Хајнрих, Фред Мозли, Џон Белами 
Фостер, Пол Баркет итд. Да ова ренесанса и ново признање и поштовање 
Марксове мисли не остаје само унутар уских интелектуалних, теориј-
ских или академских оквира, већ задобија све већи простор и симпатије 
у широј јавности, показује анкета ББЦ-а у којој је Маркс 1999. прогла-
шен „највећим мислиоцем миленијума” (BBC News, 1999). А ове 2018, 
када се обележава 200 година од његовог рођења, Маркс се вратио и у 
највишу светску политику. Кина је обележила годишњицу импозантном 
државном прославом, на којој је њен председник Си Ђинпинг рекао: „Ми 
се данас сећамо Маркса да бисмо одали признање највећем мислиоцу 
у историји човечанства, и такође објавили нашу чврсту веру у научну 
истину марксизма” (South China Morning Post, 2018). „Марксова мисао и 
теорија су из његовог доба, али га и превазилазе. Они су суштина духа 
тог времена и суштина духа читавог човечанства... Због тога ће она увек 
моћи да остане млада” (xinhuanet, 2018). „Она је за нас моћно идеолошко 
оружје да разумемо свет, схватимо његове законе, трагамо за истином и 
свет променимо” (Quartz, 2018). Истовремено, Си је позвао кинеске ру-
ководиоце и чланове Партије да се озбиљније посвете проучавању Мани-
феста и других Марксових дела, а у медијима се вишедневно приказивао 
едукативни програм под насловом „Маркс је био у праву” (CNN, 2018)32. 
Иако смо, наравно, свесни да кинеско руководство на овај начин идео-
32 Тери Иглтон у својој књизи објашњава зашто је Маркс био у праву, и зашто је његова 

мисао и даље актуелна, стално се враћајући и опседајући капитализам: „Шта ако 
није застарео марксизам, него управо капитализам?...Према томе, има нешто нео-
бично статично и репетитивно y вези с овим најдинамичнијим од свих историјских 
режима. Чињеница да његова суштинска логика остаје прилично константна јесте 
разлог што његова марксистичка критика остаје углавном основана...Марксизам је 
критика капитализма – најпроницљивија, најригорознија, најсвеобухватнија кри-
тика своје врсте која је икад покренута...Следи, дакле, да све док је капитализам 
и даље y оптицају, и марксизам мора да буде. Само тако што ће свог противника 
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лошки учвршћује своју власт, и показује амбицију за великом улогом у 
светској политици, не може се не приметити да су, бар на равни јавног 
говора, после некадашњих декларација о „смрти” комунизма и „реквије-
ма” за Маркса, на дневни ред историје дошле неке друге објаве, тј. да се 
однос према Марксу битно мења. То још више потврђује чињеница да су 
о Марксовој вредности, и у његову одбрану, почели да проговарају чак 
и неки највиши представници ЕУ. Тако је председник Европске комиси-
је Жан-Клод Јункер учествовао у прослави 200-годишњице Марксовог 
рођења у његовом родном месту Триру, на којој је откривен Марксов спо-
меник који су направили управо Кинези. У свом говору Јункер је рекао: 
„Карл Маркс је био филозоф који је са креативном аспирацијом разми-
шљао о будућности, а данас се он узима за ствари за које није одговоран 
и које није изазвао, јер су многе ствари које је написао прерађене у нешто 
супротно. Човек мора да разуме Карла Маркса из контекста његовог вре-
мена и да нема предрасуда на основу накнадних гледања, таквих суђења 
не би требало да буде” (Independent, 2018). Јункера су од одласка на про-
славу покушали да одврате чланови Кокуса америчког Конгреса „Жртве 
комунизма”, пореклом из бивших комунистичких земаља Источне Ев-
ропе. У свом писму поновили су старе оптужбе: „Насиље и марксизам 
иду руку под руку”, „марксистички диктатори који су масакрирали соп-
ствени народ примењивали су комунистичку идеологију у политичкој 
пракси”, и „са билансом од више од 100 милиона убијених широм света, 
Марксова идеологија је најдеструктивнија у људској историји” (Yahoo 
Finance, 2018). Са америчким конгресменима се посебно слаже некада-
шњи европски функционер Карл Билт (Билт, 2018), а своје незадовољ-
ство дизањем споменика Марксу изразио је немачки председник Франк 
Валтер Штајнмајер (Вечерње новости, 2018). Ипак, све ово није спре-
чило Јункера да оде у Трир, и тамо одржи пригодан говор у Марксову 
част. Времена се мењају, и „антитоталитарни” дискурс који је дуго ана-
темисао Маркса и комунизам, изобличавајући их у мрачну злочинач-
ку идео(пато)логију одговорну за „више од 100 милиона убијених” (?!)33, 
очигледно губи на снази. Не треба ли се онда запитати није ли Лењин, 
бар делимично, био у праву када је рекао да је „марксистичка доктрина 
свемоћна јер је истинита“ (Лењин, 1913)? Јер, како објаснити ову жилаву 
актуелност Марксове мисли и након нестанка великих и моћних кому-
нистичких апарата државе и идеологије који су је подупирали, поготово 
у филозофским и теоријским круговима, по природи ствари осетљивији-

послати y пензију може и сам да оде y пензију. А последњи пут кад смо га видели, 
капитализам је изгледао живахно као и увек” (Иглтон, 2016: 12, 19).

33 Бадју поводом разбацивања оваквим суманутим цифрама каже: „У једном телеви-
зијском дијалогу, предочена ми је процена о 200 милиона мртвих у гулагу! У том 
случају, у Русији више не би било никога” (Badiou, 2018).
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ма за питање истине? Можда стога пре важи да је та мисао моћна јер је 
истинита, него што је истинита јер је (била) моћна...

Зато завршавамо овај рад речима надахнутог и истрајног маркси-
стичког мислиоца и активисте Данијела Бенсаида који је рано преминуо 
2010. године: „У она времена контраформације и неолибералне реакције, 
Маркс је постао ᾽мртав пас᾽... Френсис Фукујама је донео декрет о крају 
историје. У ᾽Прошлости једне илузије᾽, Франсоа Фире је тврдио да затва-
ра досије о комунизму: случај решен. Имобилизован у својој тржишној 
вечности, капитализам је постао ненадмашив хоризонт свег времена... 
Марксизам који је преживео био је нападнут са свих страна. Поновно 
критичко читање Маркса представљао је сам по себи гест отпора, одби-
јање да се подвргнете противничким струјама, одлуку да размишљате 
супротно ᾽здравом разуму᾽, уверени да темељна критика која се налази 
у „Капиталу” не може бити застарела. Јер њена актуелност је актуелност 
њеног објекта, њеног интимног и неумољивог непријатеља: самог капи-
тала – незаситог вампира и фетиш-аутомата, сада инвазивнијег више 
него икад... Смрт Маркса и авангарди? Крај историје, крај комунизма? 
Крајеви никад не завршавају крајем. Историја узвраћа ударац. После 
Сијетла, Ђенове и Порто Алегреа, она је повратила своју боју. Духови 
се комешају. Повратници долазе да поремете мир утврђеног поретка” 
(Bensaïd, 2009: Ix,x). Ове речи показују да има оних који не издају и 
никад се не предају, чак ни онда када их читава историјска стварност 
и глобална хегемонија непријатељске идеологије наизглед потпуно де-
мантује, галамећи како је све оно у шта верују „илузорно”, „ништавно” 
и „мртво”. Управо то је она храброст на коју позива Бадју: определити 
се за (комунистичку) Идеју и Истину, заузети њено упориште ма колико 
деловало „немогуће”, и у њему борити се и издржати упркос свом отпо-
ру и нападу „реалности”. Данијел Бенсаид је био милитант те Истине и 
те Идеје. Такви су сви они који и даље верују да нам Марксова мисао, 
комунизам и ᾽’68. говоре Истину о свету у коме још увек живимо, и који 
се неће ослободити ових баука све док не буде коначно отпремљен на 
сметлиште историје.
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Сажетак: Читанка за српски језик и књижевност је уџбеник специфичне 
структуре коју чине књижевноуметнички текстови (естетске поруке) и 
текстови дидактичко-методичке апаратуре тј. њихова тумачења (праг-
матске поруке) која естетским порукама дају аутор/и читанке. Читанка је 
недовољно истражен и веома утицајан штампани мас-медиј чије поруке обли-
кује у комуникационом центру група професионалних комуникатора. Њена 
моћ је у конотативности естетских порука које поред образовања допри-
носе васпитању, социјализацији, учвршћивању владајућег културног обрасца 
и идеологије. Комуникациона ситуација овог медија је неуобичајена. Аутор/и 
читанке су у двострукој улози субјеката комуницирања; они су емитери праг-
матских порука и реципијенти естетских порука јер су прагматске поруке, 
заправо, забележена значења која за ауторе има естетска порука. Услед про-
мена друштвеног контекста, потреба образовања, наставних програма, екс-
пресивних својстава медија, аутора и њихових референтних оквира, мењају 
се издања читанки. Ипак, постоји корпус књижевноуметничких дела које сва 
издања читанки за одређени узраст садрже; та књижевноуметничка дела 
(естетске поруке) су непроменљиве, али се мењају прагматске поруке које 
тумаче њихова значења. Која значења за публику имају естетске поруке у 
читанкама немогуће је одгонетнути, али нема сумње да значења естетских 
порука које су досегли и забележили (прагматске поруке) аутор/и читанке, 
утичу на значења крајњих реципијената било да их они (делимично) усвајају 
или их (делимично или у потпуности) одбацују.

Кључне речи: ЗНАЧЕЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ, ЧИТАНКА, КЊИЖЕВНОУМЕТ-
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НИКАЦИОНА СИТУАЦИЈА.
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Увод

Тумачење значења порука у комуницирању једно је од насложенијих 
комуниколошких питања. Значење поруке поготову је сложено када је реч 
о естеским порукама, односно уметничким делима. Реткост је да се неко 
бавио проблемом тумачења значења естетских порука, тј. књижевноумет-
ничких текстова у уџбеницима. 

Уџбеници су значајан медиј масовног комуницирања, то су књиге чији 
тиражи, самим тим и рецепција, вишеструко премашују најтиражнију ли-
тературу, њима се постављају стандарди интелектуалног рада, утичу на 
развој генерација, носиоци су културне мисије, најефикаснији су начин да 
се подигне ниво образовања. Њихов утицај је велики и када су лошег и када 
су доброг квалитета. 

Читанке за српски језик и књижевност су посебна врста уџбеника који се 
од других уџбеника разликује структуром коју чине књижевноуметнички 
текстови (естетске поруке), као и њихова тумачења (значења) која тим естет-
ским порукама дају аутор/и читанке. Значења естетских порука аутор/и чи-
танке износе на начин карактаристистичан за уџбенике – путем дидактич-
ко-методичке апаратуре – и тако стварају прагматске поруке. Посебност 
моћи читанке као медија базира се на особинама естетских порука да имају 
конотативно значење и да се поред емоционално-рационалног доживљавају 
и на емоционално-афективном плану људске егзистенције, као и да су им 
вредносно-персуазивни садржаји разуђени. Наведене особине естетских 
порука користе се у областима образовања и васпитања, за социјализацију 
младих, као и за стварање доминантног културног обрасца; управо овим 
културним акцијама аутор/и читанке уподобљују значења естетских порука 
у читанкама тј. своја тумачења (прагматске поруке) књижевноуметничких 
дела. Наравно, естетске поруке које се налазе у читанкама имају значења 
и за крајње реципијенте (читаоце, кориснике читанки, масовну публику). 
У читанкама се пак налазе документована значења естетских порука која 
су досегли аутори читанки и то су прагматске поруке у виду дидактичко-
методичке апаратуре. Нема сумње да значења естетских порука која су 
створили, досегли, забележили као прагматске поруке у виду дидактичко-
методичке апаратуре аутор/и читанке утичу на значења естетских порука 
крајњих реципијената било да их крајњи реципијенти (делимично) усвајају 
или их (делимично или у потпуности) одбацују.

Укратко, кључно комуниколошко питање како се стварају и досежу зна-
чења (естетских) порука никада није довољно истражено, а чини се потпуно 
занемарено питање истражености читанки за српски језик и књижевност 
као медија (ко, шта, како, колико и због чега условљава значење током кому-
ницирања у коме је читанка медиј).
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1.Тумачењезначењакњижевноуметнчкихтекстова

Дати одговор на питање шта је значење веома је комплексан поду-
хват. Овим појмом су заокупљене многе науке: комуникологија, семи-
отика, лингвистика, филозофија, херменеутика, социологија, психоло-
гија. У Комуниколошком лексикону значење је дефинисано као „смисаони 
садржај менталног концепта, апстрактне или иконичке представе, који 
настаје у процесу семиозе преображајем знака, као чулне, у симбол као 
менталну јединицу” (Милетић и Милетић, 2012: 67). Према социоантро-
полошкој комуниколошкој парадигми за човека је у значењу појединач-
них знакова садржана једна или више информација. Значење имају зна-
кови као једноставније структуре и поруке као њихове сложеније струк-
туре у људском комуницирању. Оно зависи од изражености пертинент-
ности знака, релација са другим знацима, референтног оквира интер-
претатора, кодова које познаје интерпретатор и социјалног контекста.

„Људска цивилизација зависи од знакова и система знакова, а људ-
ски дух се не може одвојити од функционисања знакова – ако се већ не 
може идентификовати са таквим функционисањем.” (Морис, 1975: 17) 
Знак је основна јединица комуницирања и без њега оно не постоји. Знак 
је увек чулна, физичка појава. Знак или сигнал је први контакт који чо-
век успоставља са универзумом (чији део је и сам човек) преко својих 
чулних, емоционалних, когнитивних и конативних способности. „Знак је 
увијек некоме упућен, а упућен је с очекивањем да буде дешифриран и 
протумачен. Знак посредује између онога који га је произвео и одаслао и 
онога који га прима и тумачи. Он међу њима успоставља однос међусоб-
ног приближавања који називамо опћење.” (Лешић, 2003: 11) 

У теорији постоје заговорници успостављања разлике између знака 
и сигнала, али треба узети у обзир да је на основу етимологије речи сиг-
нал јасно да је настала од латинске речи која значи исто – знак. Знак 
може да настане и мимо човекове намере и хтења, као у случају настанка 
природних знакова (нпр. севање муње), али симбол је искључиво људска 
творевина и не постоји мимо човекове свести. Када човек знак прими 
чулима, укључују се његов разум и емоције, његова искуства као и по-
знавање кодова и тада се материјални аспект (знак као чулна јединица) 
преображава у процесу семиозе у ментални аспект (симбол као рефлек-
сивну јединицу). Будући да је свесно биће, за човека је знак увек симбол, 
сем када човек инстиктивно реагује као биолошко биће. За Пјера Гироа 
„знак је стимуланс – то јест чулна супстанца – чију менталну слику 
наш дух везује за слику другог стимулуса који треба да оживи у циљу 
општења” и „знак увек указује на намеру да се саопшти извесни смисао” 
(Гиро, 2001: 29). Када се знак преобрази у симбол настаје значење. Чове-
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кова способност стварања и коришћења симбола јесте способност пои-
мања значења знакова. „Симболи су изражени у језику знакова, икона 
или сигнала, али језик симбола стварају физички објекти или догађаји 
на које се односи језик.Тако, застава са различитим бојама и грбом озна-
чава идентитет нације и отеловљење њене идеје. Мач је симбол правде и 
закона, крст спасења у Христу или хришћанству, ритуал је симбол рели-
гиозне идеје, итд. Симболи, било у облику објекта, праксе, мита, имају 
конкретан материјални облик који се односи на апстрактну идеју. Они 
припадају заједници, не појединцу, повезују појединце у колектив било 
преко заједнице језика, друштва, било преко неке особене асоцијације 
или везе.” (Јанићијевић, Ј. 2000: 194)

„Значење је један од средишних проблема у употреби језика. Већина 
аутора се слаже да значења нису у порукама, да су речи саме по себи 
празне, да речи нити могу нити дају значење по себи.” (Јанићијевић, 
2000: 155)

Појам значења се мора узети заједно са појмовима смисла (садржаја) 
и референце (објекта). Значење се узима као општи термин који подразу-
мева и смисао и референцу у лингвистици и филозофији језика.Уже одре-
ђење је да је значење синоним за смисао (садржај). Из овога произилазе 
дихтомије: смисао наспрам референце и значење наспрам референце.

Фердинанд де Сосир (Ferdinand de Saussure) се у оквиру лингвистике 
бавио значењем. Он мисли да је узалудно посматрати идеју ван знака 
као и знак ван идеје, као и одвојити знак од значења. То је једна ствар. 
„Једнако је тачно рећи да је реч знак идеје, као што је тачно рећи да је 
идеја знак речи; она је то у сваком тренутку, пошто није чак ни могуће 
утврдити или материјално ограничити једну реч у реченици без ње. Ко 
каже знак каже значење; ко каже значење каже знак; узети знак (сам) 
као основу не само да је нетачно, већ и ништа не значи, јер у тренутку 
када знак изгуби свеукупност својих значења, он остаје само гласовна 
фигура.” (Сосир, 2004: 42) Према Сосиру идеја може да напусти знак, 
било да дође до промене у самом знаку или не. Промена у знаку може да 
доведе и до промене у идеји. Ако се помешају два знака нпр. због фонет-
ске сличности, тада се у одређеној мери могу помешати и идеје. „Дакле, 
узалудно је супротстављати било у ком тренутку знак значењу. То су два 
облика истог појма свести, с обзиром на то да значење не би постојало без 
знака и да је оно само искуство са његовог наличја, неодвојиво као што се 
не могу одвојити два лица једног листа папира једним потезом маказа, а 
да се не наруши предња и задња страна.”(Сосир, Ф. 2004: 94)

Значење према Чарлсу Морису (Charles Morris) није ништа опипљиво 
и материјално, нити постоји као такво у природи. „Ништа није по себи 
знак нити носилац знака, већ таквим постаје само утолико уколико допу-
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шта нечему да узме у обзир нешто својим посредовањем. Значења не тре-
ба лоцирати као егзистенције ни на једном месту у процесу семјозе, већ 
их треба окарактерисати помоћу овога процеса као целине. Значење је 
семјотички термин, а не термин у стварном језику.” (Морис, 1975: 58.) 
Такође значење није ништа што се обавезно тиче непосредног искуства. 
Две особе се могу разумети и поделити заједничко значење, а да том при-
ликом једна од њих значење усвоји непосредном реакцијом на стимулус, 
а друга од њих значење усвоји помоћу знакова (нпр. једна особа је дожи-
вела, а друга је прочитала књижевни опис летњег дана).

Стјуарт Прајс (Stuart Price) сматра да значење није фиксирано, пове-
зано је са дешавањима у култури и друштву и треба га посматрати у 
складу са контекстом. Прајс га дефинише као референцу, догађај или 
акцију којима се људским јединкама преноси смисао, а размена значења 
између људи мора се одиграти у оквиру одређеног заједничког контек-
ста. Карактеристика знакова је да се веома ретко јављају изоловани, 
независни од других знакова, а њихова појава мора бити уклопљена у 
одређени природни, психички и социјални контекст. Значење знакова 
повезано је и са начином њиховог распореда и међусобног односа, као и 
са контекстом у коме се појављују.

Сваки језички знак је у исто време произвољан и обавезан. У језику 
истовремено делују силе променљивости и непроменљивости лингви-
стичког знака.Значење није апсолутно, заувек утврђено, то је активан 
процес. Оно се може временом мењати услед, на пример, историјски и 
културно измењених околности. Значење се налази у самим људима, то 
је појам личне природе, понекад значења допуњујемо, понекад губимо, 
трансформишемо, заборављамо. Људи комуницирају јер имају слична 
значења. Иста порука може да има различита значења за различите 
генерације, полове, у оквирима различитих економских, верских, иде-
олошких, политичких система... Перцепција, кодирање и декодирање 
увек се одвијају у оквиру вредносног система, психологије, образовања, 
знања, друштвеног положаја, ставова, интересовања, ранијег искуства, 
културног окружења... појединца, групе, масе.

Према Ролану Барту (Roland Barthes) значење је процес повезивања 
означавајућег са означеним, што је чин којим се ствара знак. Ипак, од 
наведеног, много је револуционарнији и за размишљање подстицајнији 
Бартов став да је значење сами мит. Мит, према Барту, припада науци 
која је шира од лингвистике, а то је семиологија. Мит је говор, каже 
Ролан Барт. Под језиком, излагањем, говором подразумева сваку једи-
ницу вербалну или визуелну која носи значење. Мит има тродимензи-
оналну схему: означавајуће, означено и знак. Барт уочава семиолошки 
систем првог реда који чине: означавајуће, означено, знак. Ова тријада 
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се налази и у миту, али за разлику од језика, мит је другостепени семи-
олошки систем јер у том случају знак језика постаје означавајуће зна-
ка који је мит; систем другог реда као и сам језик, ствара своје знакове 
комбинујући означавајуће и означено. Барт, реч мит користи да означи 
поруку која потиче из већ постојећег знаковног система.

„Али мит је систем посебан по томе што се гради од семиолошког 
ланца који постоји пре њега: то је семиолошки систем другог степена.

Оно што је знак (што ће рећи асоцијативни збир појма и слике) у 
првом степену система постаје једноставни означитељ у другом. Овде 
треба подсетити да се материје митског говора (језик у ужем смислу, 
фотографија, сликарство, плакат, обред, предмет, итд.) колико год да су 
различити у почетку, сведу на чисту означитељску функцију чим их мит 
обухвати: мит у њима види само једну исту сировину; њихово јединство 
је у томе што су све сведене на једноставан статус језика у ширем смислу. 
Било да је реч о писаној или сликовној графији, мит у њој жели да види 
само збир знакова, свеукупни знак, последњег члана првог семиолошког 
ланца. А управо ће тај последњи члан постати први или делимични члан 
увећаног система што га мит гради. Све се одвија као да мит за један сте-
пен премешта формални систем значења првог степена. (...) 

Као што се види, у миту постоје два семиолошка система, од којих 
је један премештен у односу на други: један лингвистички систем, језик 
(langue) (или начини представљања који су са њим изједначени), који ћу 
назвати објект-језиком, зато што је он језик (langage) који мит заузима 
како би изградио сопствени систем; и сам мит, који ћу назвати метаје-
зиком, зато што је он језик другог степена, у којем се говори о првом.” 
(Барт, 2013: 188)

Кључно комуниколошко питање је како људи комуницирају, односно 
како стварају и досежу значење порука, какво је то значење за субјекте 
комуницирања и ко, шта, како и у којој мери условљава значење порука 
током комуницирања. Доктрина, вештина, метода, наука и филозофија 
досезања значења садржаја комуницирања је херменеутика. На кључно 
комуниколошко питање може се одговорити из углова три филозофско-
научна приступа: први потиче из раног средњег века (на значење поруке 
превасходно утиче пошиљалац), други настаје са развојем модерне есте-
тике (на значење поруке превасходно утиче реципијент; Ролан Барт 
сматра да дело треба одвојити од аутора и да свако тумачење треба да 
почива на импресији реципијента) и трећи приступ, резултат проми-
шљања Умберта Ека (Umberto Eco), јесте трихтомијски (обједињује интен-
ције аутора, реципијента и дела). Ако се узме у обзир да је књижевноу-
метнички текст порука (естетска), онда је херменеутика битна код тума-
чења и досезања значења књижевноуметничког текста. Тумачење или 
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интерпретација књижевног текста је вештина блиска вештини читања, а 
некада и ауторског стварања.

Тумачење књижевноуметничког дела може имати спољашњи и 
унутрашњи приступ. Спољашњи приступ књижевном делу користи по-
зитивистички метод који је са природних наука пренет на друштвене, 
али позитивистима измиче „неоспорна флуидност” књижевноуметнич-
ког дела. На спољашњем, позитивистичком приступу почивају биограф-
ска, психолошка и социолошка метода у књижевној критици. Тежњу ка 
унутрашњем приступу делу учинили су: руски формалисти, англо-аме-
ричка Нова критика (New Criticism), феноменологија и структурализам. 
Позитивистички приступ је акцентовао аутора, дело су акцентовале 
методе формализма и структурализма, а теорија рецепције акцентује 
читаоца. Уочено је да су једни исти текстови у различитим добима при-
мани као неуметнички, па као уметнички, или обратно; средишњи појам 
теорије рецепције јесте хоризонт очекивања – спремност пишчевих 
савременика да на основу свог књижевног искуства прихвате предста-
вљено дело; дакле, публика има известан утицај на књижевно стварање 
током историје. Мора се признати да су пажњу читаоцу поклањали и фе-
номенологија (места неодређености у делу чине да је читалац сатворац) 
и структуралисти (у расправу о књижевности су увели коминицирање 
тј. дело је порука чији пријем зависи од читаоца). 

Шездесетих година двадесетог века у Француској, као кртитика струк-
турализма настаје постструкструктуализам: спаја различите дисци-
плине (уметност, естетику, филозофију, историју, политику,екомомију, 
право...), знање се темељи на језику као систему знакова, свака културна 
чињеница се може посматрати као текст и производ је одређене праксе 
означавања, сва значења су произвољна, култура је створена од низа 
компетитивних дискурса. Постструктурализам је довео до: релативиза-
ције вредности и значења у постмодерној култури (све је доступно и до-
звољено), указивања да не постоје целовити интегришући филозофски, 
идеолошки и естетско-уметнички системи, градње нове субјективности, 
изједначавања високе уметности, теорије и масовног медијског спекта-
кла, односно, показивања да се у уметничком деловању појављују еле-
менти теоријског говора и да се у теоријском говору појављује деловање 
жеље, несвесног, субјективности, сексуалности и фрагментарности. За 
постструктуралисте, значење је у константном процесу промене. Пос-
тструктурализам иницира и концепт интертекстуалности. За структу-
ралисте текст је затворен и целовит систем значења, структура текста 
је централна категорија, а аутор одговоран за његово значење. Текст за 
постструктуралисте престаје да буде затворен систем значења и постаје 
продукт активног читања, нема више коначног значења, оно постаје про-
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менљиво, културално, друштвено, историјски условљено, стално је не-
довршено, а читалац добија значајну улогу у томе. Текст је интертекст, 
на његово значење утичу и други текстови, сваки текст настаје под ути-
цајем већ постојећег универзума дискурса. Ролан Барт је обзнанио смрт 
аутора. Док прави аутор губи ауторитет да одређује значење, читалац 
добија привилегију да читањем текста ствара нова значења. Барт је имао 
разликовање дела и текста. Дело дефинише као затворен систем значења 
које даје аутор, а текст је сусрет дела и читалаца и дефинише га као отво-
рено поље могућих, различитих значења, као значењски процес. Нијед-
но од тих значења, према постструктуаралистима није једино исправно, 
тачно, већ је свако значење текста које настаје у процесу интерпретације, 
и у оквиру постојећих друштвених конвенција, легитимно. 

Представници деконструкције, филозофске доктрине, у време 
шездесетих година двадесетог века, инсистирају да се књижевно дело не 
може третирати као дело једног аутора, већ као резултат конфликтних 
мишљења у оквру једне културе, не дозвољавају свођење књижевног дела 
на једнозначност, а једнозначност одричу и свим другим текстовима јер 
полазе од чињенице да су знакови којима језик располаже непостојани.

Књижевноуметничко дело треба сагледати као сложену језичку и 
уметничку творевину. Његово значење је динамично. Вредност дела се 
налази у самом делу ако је оно резултат новог, непоновљивог и индиви-
дуалног стваралачког чина, али вредност се остварује и кроз чин при-
јема дела, односно кроз доживљај уметничког текста који је такође увек 
нов, непоновљив и индивидуалан. Ниједна од постојећих метода не може 
да оствари целовитост у тумачењу књижевности. Чак ни комбинација 
више метода није увек делотворна. Поред метода, истраживачево знање, 
сензибилитет и креативност играју значајну улогу, тумачење књижевног 
дела често је субјективан и стваралачки чин. 

„Да ли су у праву теоретичари који траже да читалац ухвати онај 
смисао који је писац у дело унео или теоретичари који читаоцу оста-
вљају слободу да изнађе смисао који му изгледа прави, независно од 
личних тежњи пишчевих? Најбољи би одговор на то питање вероватно 
гласио: читаочева слобода зависи од начина казивања који је писац иза-
брао. [...] Читалац таквог о т вореног  де ла не греши усвајајући значење 
које му се учини подесно. Грешио би ако би сматрао да ниједно друго 
значење нема смисла, а поготово ако би се са таквим уверењем упустио 
у тумачење. На тумачу је да открива цео сноп могућности разумевања 
᾽отвореног᾽ дела. Може ли се извући неко искуство из мноштва метода 
интерпретације које су се смењивале, укрштале или неговале упоредо? 
Обично се каже да је најбољи приступ делу онај који би објединио добре 
стране свих познатих метода. У пракси тумачења можда је једноставније 
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настојати да се пажљиво избегавају једностраности опробаниох метода 
и да се увек тражи властити пут.” (Тартаља, 2013: 196)

Под уметничким делом можемо подразумевати систем високе сло-
жености у коме се естетске функције остварују на свим нивоима. Умет-
ничко дело има дијалектику између слободне интерпретације и вер-
ности структурисаном контексту поруке. Синоним за уметничко дело 
у комуниколошком појмовно-категоријалном апарату јесте естетска 
порука. Естетски феномен постоји и тамо где порука не претендује да 
буде уметничко дело, али је усмерена према естетичкој функцији. 

Порука је у комуникологији сваки садржај комуницирања, настаје 
када се информација организује симболски, циљно и вредносно. Струк-
турно порука се састоји од: информационог језгра, редундансе и вред-
носно-персуазивног слоја. Прагматске поруке су редундантне, а естет-
ске поруке су ентропичне. 

Естетска порука ствара недоумицу између информације и редун-
дантности, она нас тера да се питамо шта заправо значи и чак настојимо 
да откријемо како је сачињена. Карактеристика естетских порука је да 
су то садржаји комуницирања неизоморфног значења за субјекте кому-
ницирања где значење естетске поруке које јој придаје или не придаје 
стваралац, односно пошиљалац, може да буде потпуно различито од зна-
чења исте поруке за примаоца. Обликују се на емоционално-рационално 
и емоционално-афективном плану људске егзистенције. Свака естетска 
порука може имати онолико значења колико има реципијената, што је 
њена најзначајнија карактеристика. Када се постави питање шта нека 
естетска порука значи (песма, роман, драма, слика, скулптура, филм...), 
на њега би се могло одговорити да значи оно што укупно свима значи. Овим 
се не укида значење естетске поруке, већ се управо потврђује најважнија 
комуниколошка специфичност њеног значења – конотативност. 

Да би се расветлило конотативно значење поруке, потребно је поћи 
од денотативног значења. Денотативно значење се користи у комуници-
рању које има за циљ преношење јасних и прецизних порука. Изразито 
денотативно значење у комуницирању људи имају прагматске поруке 
које повезују мишљење и деловање човека (откуда потиче и њихов на-
зив). Прагматске поруке се тичу когниције, њима се углавном изража-
вају феномени који се чулно спознају. Прагматске поруке могу имати 
и конотативно значење, али је оно за њих секундарно спрам денота-
тивности. Конотативност прагматских порука зависи од комуникаци-
оне ситуације. Конотативна значења се ослањају на поткодове, познате 
неким групама, културама. Конотативно значење може да варира код 
различитих субјеката комуницирања. Конотативно значење може бити: 
индивидуално (идиосинкратичко), групно и универзано. Треба имати на 



Татјана Костић108

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 99-122

уму да се у комуницирању истовремено јављају индивидуалне , групне и 
универзалне конотације. 

Појам конотације је недовољно јасан. Постоји проблем немогућ-
ности оштрог разликовања денотације и конотације, па су неки аутори 
тврдили да је све у тексту конотација, тј. да је све у тексту денотација. 
„Денотација је категорија која изгледа као природно значење, али сва 
значења, заправо, подлежу општем контексту (култури) и непосредном 
контексту (место или положај у односу са другим предметима). Тешко 
је замислити ᾽ствар по себи᾽, баш зато што имамо назив за њу. То име-
новање помаже у категоризацији стварног предмета, али на начин који 
поставља ограничења нашем разумевању. Конотација директно проис-
тиче из нашег тренутног препознавања (или намерног непрепознавања) 
предмета или представе предмета. Тада ћемо највероватније користити 
овај скуп конотација за ᾽бојење᾽ стварног предмета у складу са својим 
индивидуалним (културно специфичним) запажањима. Нијансе те боје 
биће различите за сваки људски субјект. ” (Прајс, 2011: 313)

Према Ролану Барту, конотација је други-ред-значења означитеља, а 
мит је други-ред-значења означеног. Барт разликује примитивне (живот, 
смрт, богови, добро, зло...) и модерне митове (слика мушкарца и жене, 
успех, здравље...). У конотацији из перспективе модерног мита, Барт види 
ознаке идеологије. Масовни медији стварају митологије или идеологије. 
Денотативне системе налазе у природи, а онда стварају конотативне 
системе који крију секундарна, идеолошка значења. Барт сматра глав-
ним начином функционисања митова – натурализовање историје. Мито-
ве производе класе које доминорају у друштву у неком историјском тре-
нутку. Митови носе значења својих историјских тренутака, али митови 
значења представљају као природна, а не историјска или друштвена. 

Стјуарт Хол (Stuart Hall) је пошао од тога како је Ролан Барт присту-
пио појмовима денотације и конотације и са тим је повезао процес коди-
рања и декодирања. По Холу је кодирање унапред замишљено значење 
поруке које има на уму пошиљалац поруке, а декодирање је могућност 
публике да значење поруке буде различито прочитано тј. интерпрети-
рано. Хол медијске поруке види као идеолошки обојене и зато кодиране 
на начин који одговара доминантним друштвеним групама, и на начин 
који је усклађен са формалним одликама конкретног медија. Дакле, ме-
дији не презентују, него, репрезентују стварност. Код кодова који изгле-
дају натурализовани постоји већа еквиваленција између кодирања и 
декодирања значења. Са натурализовањем Хол повезује појмове денота-
ције и конотације. Денотација се сматра буквалним значењем, често се 
изједначава са ᾽природним᾽ знаком, без интервенције кода, а конотација 
пружа могућност различитих значења, и ту је неопходна интервенција 
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кодова. Конотативна значења могу бити идеолошки обојена у тежњи неке 
културе, друштва, политике да наметне владајући дискурс.

Порука има естетичку функцију када има двоструку структуру и 
када је ауторефлексивна, а таква је када је пажња примаоца привучена 
формом поруке. Естетска порука подстиче емоције, али је она и средство 
сазнавања. 

Ролан Барт је „обзнанио смрт аутора” и тиме је поништио аутора 
књижевног дела, а опуномоћио је, као највжнијег субјекта стварања зна-
чења, читаоца. Основна одлика естетских порука лежи у отворености и 
могућности да реципијент у естетску поруку уноси своја значења, она је 
провокативна за реципијента и он њену отвореност испуњава властитим 
кодовима. Умберто Еко када објашњава отвореност декодирања естетске 
поруке, указује на веома битан моменат, а то је да реципијент у широком и 
динамичном спектру конотација почиње да верује да је у естетској поруци 
изражено оно што он сам, захваљујући форми естетске поруке у њу уноси. 

Естетска порука никада није до краја јасна, она је вишесмислена, код 
ње је вишеструкост културних подкодова на снази. Код естетске поруке 
влада дијалектика отворености и затворености захваљујући конвенцио-
налним кодовима. 

2.Читанказасрпскијезикикњижевност

Читанка је књига посебног жанра – уџбеник. Педагошка енцик-
лопедија објашњава уџбеник као књигу у којој су научни или стручни 
садржаји посредовани кориснику путем посебно уређених дидактичких 
инструмената. Уџбеник је књига која треба да испоштује захтеве школ-
ског програма да пренесе знање и чињенице које су њим предвиђене. 
То је основно дидактичко средство. „Уџбеником се може сматрати свако 
наставно средство (или комбинација наставних средстава) које садржи 
систематизована знања из неке области која су дидактички тако облико-
вана за одређени ниво образовања и одређени узраст ученика да имају 
развојно-формативну улогу и учествују у изградњи ученичких знања. ” 
(Ивић, Пешикан, Антић, 2009: 27)

Читанка је књига посебног поджанра – читанка има посебну струк-
туру, то је хрестоматија књижевноуметничких текстова. У складу са 
природом, уџбеници могу да се поделе на оне из области науке и оне из 
области уметности. Први имају циљ да пренесу знање из одређене обла-
сти; други поред знања формирају и естетске вредности. Ово утиче на 
начин на који ће бити изложен садржај у уџбенику. Сви уџбеници морају 
показати ефикасност у начину излагања и преношења информација, 
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те информације морају бити систематски организоване, знање се орга-
низује путем система појмова. Када је наука у питању (уџбеник науке) 
онда се стиче увид у научну методологију, у филозофији постоји преи-
спитивање неких решених тј. никада решених проблема, а код уџбеника 
уметности ученици упознају оригиналне приступе стварности, уочавају 
изражајна средства којима је то постигнуто, граде естетске критеријуме. 
Све ово троје се налази у читанкама јер се књижевност дотиче и науке и 
филозофије и уметности. Читанка је комплексан уџбеник, њом се долази 
до знања, али се формира и дух, поводом садржаја који се налази у чи-
танци настају естетски доживљаји који су полазишта за будуће сложене 
увиде за свет око појединца па и у њему самом.

Главни део садржаја читанке чине књижевноуметнички текстови 
које прати дидактичко-методичка апаратура у виду објашњења, питања, 
упутстава, захтева, коментара. Књижевноуметнички текст је темељни 
садржај читанке. Методика је утврдила критеријуме према којима се 
књижевни текст одабира, то су: гносеолошки, естетски, етички, психоло-
шки, идејни, национални. Поред ових, при избору књижевноуметничког 
текста, афирмисан је критеријум репрезентативности – антологијски. 

Апаратура је вид посредовања између књижевног дела и читаоца. 
Уџбеник има струкруралне и организационе компоненте. Стуктуралне 
компоненте у уџбенику постоје да би се олакшало коришћење уџбеника 
и да би се побољшало усвајање презентованог градива. Старији уџбеници 
имају само поглавља, лекције и питања, налоге и задатке (на крају лекције 
или поглавља). Временом се, са развојем теоријских знања о уџбеницима, 
повећао број структуралних компоненти. Тако су се јавила објашњења 
непознатих речи, појмова и израза, додатне информације организоване у 
боксове, графикони, схеме, мапе, илустрације које помажу учење, пози-
вање и упућивање на претходно научено или знање стечено из других 
предмета… Структуралне компоненте су доследно кроз цео уџбеник обе-
лежене на исти начин (графички, бојом, вињетом, итд.). Организационе 
компоненте су техничке природе јер им је циљ брже и лакше сналажење у 
књизи; индиректно, и ове компоненте олакшавају учење. 

Преглед садржаја је и структурална и организациона компонента 
јер сем што је списак наставних тема, он је организован хијерархијски, 
пружа информацију о односима тема и о целинама у уџбенику. Ово може 
бити и графички подржано (бојом, величином и врстом фонта, итд.). 
Прималац овакве поруке боље и прецизније може да разуме садржај лек-
ције, њено место, уклопљеност у веће целине. Важна је заступљенност 
неког текста, оно што желимо да истакнемо је обимно, а оно чему се не 
посвећује пажња је малог обима – ово је метода неједнаке заступљено-
сти. У старијим читанкама су текстови који су били незаобилазни из кул-
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турноисторијских разлога, а ᾽неподобни᾽ из идеолошких и политичкох 
разлога, заузели мали обим, графичким средствима и распоредом је 
учињено да буду мање видљиви. 

Уџбеник може бити реализован у следећим медијима: штампани 
медиј (текст и сликовна средства), аудио-визуелни медиј (аудио и ви-
део запис) и електронски медиј (це-де, ди-ви-ди, он-лајн продукција), а 
постоји и могућност комбиновања набројаних медија.

Специфичност читанке као уџбеника јесте и у дизајну који подразу-
мева ликовну и графичку опремљеност. У читанкама су заступљене вер-
бално-визуелне поруке; чак и у делу који је саопштен коришћењем вер-
балних симболских система у случају читанки је најчешћа визуелна арти-
кулација; вербални део поруке је најчешће штампан, ретко у читанкама 
новијег датирања је аудитивни; вербални део поруке код читанке предста-
вља књижевноуметнички текст и текст дидактичко-методичке апаратуре; 
вербална порука је у читанкама комбинована (проширена, сужена или 
прецизирана) са визуелном тј. невербалном тј. иконичком поруком; ико-
ничка порука у читанци је ликовни прилог тј. илустрација која може бити 
репродукција уметничких слика, фотографија, цртеж и вињета. 

Читанка за српски језик и књижевност као и други уџбеници има 
следеће функције: системска је подршка образовним процесима, рефе-
рентна је књига у свакодневном животу и стручном раду, приручни из-
вор поузданих информација, систематише и синтетише знање у домену 
науке. Уџбеници такође учествују у формирању менталних, интелекту-
алних, психичких функција својих корисника, успостављају вредности, 
моделирају садржаје свести, истичу културне узоре, уводе и стабили-
зују нивое емоционалног функционисања. Старији уџбеници су сводили 
учење на репродуктивни облик јер су ученици у највећем броју случа-
јева понављали изложени садржај. Уџбеници новије генерације настоје 
да пребаце фокус на онога који учи и да својом методичком апаратуром 
подстакну уместо репродукције, конструкцију знања онога који учи, та-
ко да нови уџбеници имају развојно-формативну уместо трансмисивне 
улоге коју су имали стари уџбеници.

Основна функција читанке је читање и тумачење значења књижевних 
дела. Због естетских порука које имају конотативно значење, обликују се и 
усвајају на емоционално-рационалном и емоционално-афективном плану 
и које својим персуазивним слојевима делују на реципијенте, читанке могу 
послужити и у свху формирања ставовима и пласирања вредности које 
развија културно-образовна политика у датим друштвеним околностима. 

Читанка је једини уџбеник са емоционалним садржајем. Текстови у 
читанкама (естетске поруке) поред образовне и васпитне функције могу 
имати и манипулативну функцију. Уметничка дела се у пропаганди зло-
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употребљавају због интерпретације догађаја и ликова; услед вишезнач-
ности уметничког дела увек се подразумева ᾽истина᾽ која одговара вла-
сти; овде се лукаво манипулише емоцијама. Емоције се манипулативно 
користе јер се преко њих публика ангажује и ствара се непосреднији од-
нос према одређеним феноменима.

Спрам врсте друштвених и политичких односа могу се идентифико-
вати одређени модели културне политике. Сваки од тих модела има неки 
облик зависности од власти. Модели се и разликују спрам различитих 
видова зависности. Константна је тежња носилаца економске и поли-
тичке моћи да култура буде претворена у њихово средство утицајности, 
а опет, култура тежи да се одупре доминацији. „У савременим дру-
штвима евидентна је појачана контрола и монополска доминација над 
средствима за масовну комуникацију. Сразмерно јачању моћи утицаја 
тих средстава и повећању њиховог утицаја у политичком и културном 
животу, расте политички и економски монопол над тим средствима 
обликовања друштвене свести.” (Бранко, 2006: 71) 

Читанка је медиј масовног комуницирања који садржи естетске 
поруке добар пример да се сагледају различити модели културне поли-
тике и њихови трагови у образовању. У овоме могу послужити издања ЈП 
Завода за уџбенике јер се у дугом периоду постојања јавног издавача који 
износи шездесет једну годину могу добро пратити промене прагматских 
порука (тумачења значења).

Због наведеног треба осветлити контекст у коме се појављују разли-
чита издања читанки које садрже исте естетске поруке, али у којима се 
у складу са контекстом мењају прагматске поруке (тумачења значења).

Друштвени контекст се не може одвојити од комуницирања јер се 
оно увек дешава у друштву. Друштвени контекст, поред мноштва других 
фактора, подразумева преовлађујући вредносни систем као и функцио-
налне области организовања друштва. Провлађујући вредносни систем 
је скуп норми које једна заједница негује и на основу којих се врши про-
цена онога што је пожељно, вредносни систем намеће ставове, мишљење 
и понашање. Функционалне области организовања друштва су области 
јавних делатности као што је образовање, политика, привреда, здрав-
ство, спорт, итд. Потребно је скицирати историјске и из њих произашле 
околности унутар образовног система које су обележиле период у раз-
воју српског народа од краја Другог светског рата до данас. Груба подела 
је на два периода: 

-  послератна Југославија (послератни период (1945-1950), ᾽златно 
доба᾽ (1950-1980) и време кризе – од осамдесетих до распада Југо-
славије)

-  постпетооктобарски период (није донео истински опоравак друштва)
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До распада Југославије политику образовања и васпитања, циљеве 
и приоритете утврђивала је КПЈ/СКЈ. Документи, било да је реч о уста-
вима, законима и сл. значили су кодификацију и конкретизацију ста-
вова Партије дефинисаних у говорима Јосипа Броза Тита, говорима пар-
тијских функционера, резолуцијама конгреса и закључцима пленума и 
конференција КПЈ/СКЈ. У овим периодима смењује се релативан узлет 
друштва, економског и социјалног благостања, са временом када соција-
лизам улази у суочавање да су реформе нужне, са временом распада 
друштвеног система потпомогнутог етничким и ратним конфликтима, 
са временом настојања да се успостави нова институционална и дру-
штвена организација после петог октобра двехиљадите године. 

У складу са променама друштвеног контекста, потребама образо-
вања и наставних програма мењају се издања читанки; издања су раз-
личита по питању форми и садржаја. Ипак, постоји корпус одређених 
књижевноуметничких дела које сва издања читанки за одређени узраст 
садрже. Такво књижевноуметничко дело (естетска порука) које се пона-
вља у свим издањима читанки је непроменљиво, али се мењају праг-
матске поруке које га прате и које обликује аутор/и читанки. Овде су 
важна издања која су прошла све промене (програми, стандарди ква-
литета, смене идеолошког и друштвеног организовања, преломна исто-
ријска дешавања, техничко-технолошке промене, генерацијске промене 
аутора) које је прошао Завод за уџбенике од свог оснивања до данас. То 
су читанке које су први пут изашле 1959. године, а последњи пут 2016. 
године. То су читанке за пети и шести разред основне школе и читанка 
за први разред средње школе. На основу Библиографије Завода за уџбе-
нике (1957 – 2007) и важећег каталога уџбеника долази се до следећих 
података: читанка за пети разред имала је једанаест различитих издања, 
читанка за шести разред имала је једанаест различитих издања и читан-
ка за први разред имала је девет различитих издања. У тим издањима 
константно се појављују следећа књижевноуметничка дела: 

-  у петом разреду: народна епска песма Женидба Душанова
-  у шестом разреду: приповетка Петра Кочића Јаблан
-  у првом разреду: народна епска песма Бановић Страхиња, биогра-

фија Светог Саве Житије светог Симеона и Јефимијина Похвала све-
том кнезу Лазару. 

Након Другог светског рата, у остваривању социјализма, књижев-
ност је морала да узме удео, да доприноси изграђивању ᾽нових᾽ људи. 
Имала је задатак да функционално доприноси промени људске свести, 
емоција и међуљудских односа како би се изградио неки бољи и лепши, 
праведнији свет, а књижевни ликови су морали бити активни, подсти-
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цати позитивна размишљања и осећања, окренути оптимизму. „Бројна 
и разноврсна средства дифузије порука, мишљења, политичких ставова 
и информација представљају полигоне за испаљивање читавих салви 
разноврсне муниције, од које је тешко наћи праву заштиту. Анализи-
рајући несвесни слој људске психе, стручњаци су давно запазили да је 
скривена пропаганда утицајнија од директног пропагандног деловања. 
Платон користи термин „психагогија” (вођење душе) где је циљ сугес-
тивним говором, лепотом, музиком, емоцијама, сликом, убедити људе 
да верују и да се оријентишу у пожељном правцу, при чему се не треба 
либити ни употребе ᾽корисне лажи᾽.” (Јевтовић, 2003: 209) 

Након Другог светског рата модел културне политике био је ауто-
ритаран. У култури постоји монопол, држава своју моћ показује и код 
материјалне производње и код културе, образовања, васпитања, итд. То 
се види настојањем да се стваралаштво прилагоди потребама и инте-
ресима, смести у оквире , усклади са прописима, са системом. Завод за 
уџбенике је формиран као јавни издавач како би се подигао ниво образо-
вања у Југославији, али и како би се извршило уједначење образовања и 
контрола истог. Монопол је очигледан када се створе повољнији услови 
за развој једне оријентације, правца, институције и сл. Атакује се на 
укус публике, стварна мерила се замагљују, циљ свега је извући корист и 
остварити утицај. Садржаји и поруке уметничких дела су унапред одре-
ђене, врши се пропаганда текуће политике, а вредности створене у про-
шлости се уништавају уколико нису одговарајуће политици. 

Комунистичка власт настоји да сузбије српски национализам, као 
и религију и да ојача идеју југословенста, то је у супротности са очи-
гледношћу да су наведена књижевна дела у читанкама потекла из српске 
националне културе и историје. 

Због трагичних и бурних обрта Срби се ᾽не одвајају᾽ од своје историје. 
Враћају јој се непрекидно и из разлога налажења идентитета. Уместо 
довољног сазнања сопствене историје, Срби се окрећу миту, књижевност 
добија на значају као тумач прошлости. У српској култури књижевност је 
често поред књижевне функције обављала и функцију замене националне 
историје. У Осам векова српске књижевности Предраг Палавестра каже да 
су у свим тренуцима великих искушења српски писци били духовни пред-
водници нације, да су многи од њих предњачили у политичким, друштве-
ним и националним подухватима. У свести публике нарочито дуго остају 
представе које су некада припадале митологији, предањима, фикцији… У 
српском народу митско схватање и религија утичу на ток, развој и смер 
процеса у култури, друштву и историји. Добрица Ћосић је једном прили-
ком рекао да народи имају у свести, у бићу, у судбини само онај, или оне 
делове своје историје које им је створила и учинила знаним књижевност.
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У оквиру културне политике која је ауторитарна, поред утицаја на 
правце стваралачког развоја, јавља се утицај на интерпретацију раније 
створених дела. Као што постоји дисконтинуитет у српској култури, тако 
и наведена књижевноуметничка дела која се понављају у читанкама има-
ла су судбину дисконтуитетног тумачења значења. Тумачење националне 
књижевности указује на културни образац јер књижевни текст је неод-
војив од културе којој припада. Српски културни образац се посматра у 
светлу источне и западне духовне сфере, у светлу комунистичке идеоло-
гије и њеном утицају на српско патријахално-хришћанско наслеђе. Аг-
ресивно разарање српског културног обрасца било је након Другог свет-
ског рата у време комунизма. Слично се дешава и у постјугословенском 
добу, успоставила су се територијална распарчавања Југославије, Срби 
опет живе у више држава и форсира се пожељан модел глобалистичке 
културне политике према коме се потискују српски интереси. Важно је 
напоменути да културни образац и образац културе нису истоветни пој-
мови. Образац културе је надређени појам културном обрасцу. Образац 
културе се формира у складу са особинама идентитета народа који се 
заснива на језику, вредностима, моралу, духовности, сећању на претке, 
очувању традиције, геополитичком простору… „Образац културе је све-
обухватнији, па осим културе обухвата и значајне чињенице на којима 
се заснива живот једне заједнице.” (Јовановић, 2008: 61) Образац кул-
туре је трајно утемељен, док год постоји народ који га је створио он се не 
може у потпуности променити. Окренути се страном обрасцу културе 
није могуће јер је он у бити народа и мора остати аутентичан. Култур-
ни образац је везан за модерно доба и стварање институција које штите 
виталне интересе колектива и чувају идентитет једног друштва. Култур-
ни образац се може мењати са друштвеним, политичким, историјским, 
идеолошким променама у једном периоду.

У српском народу постоје два предања која су темељи културног 
обрасца: светосавско и косовско. Косовска идеја је суштинско одређење 
српског народа. Чак и увид у читанке показује да одакле год се крене 
„стиже се на Косово“. Сва поменута дела су везана за косовски мит, нека 
директно (Бановић Страхиња, Похвала светом кнезу Лазару), нека инди-
ректно (Женидба Душанова, Житије светог Симеона), постоји и на први 
поглед неочигледна, али ипак присутна и аргументацијски неоспорна 
веза Кочићеве приповетке Јаблан са косовским митом (сукоб са над-
моћнијим непријатељем, иступање у име колектива, деловање како би 
се било у складу са природом / правдом/Божјом вољом). Чини се да ко-
совски завет, након 1945. године, губи своју актуелност. Ипак, мењао се 
само културни образац и косовско предање тумачено је у складу са вре-
меном у коме се дешава тумачење. Ако се има на уму да су се књижевна 
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дела у читанкама понављала, а да су се њихова значења разликовала, то 
се уклапа са речима Стојана Новаковића: „Свако време има свој облик 
косовске приче. И сваком времену треба тај облик, као његово властито 
обележје, оставити.” (Новаковић, 1955: 20-21)

Чак и ако су у времену комунизма хтели да потисну српстви нацио-
нални дух, он је остајао активан на начин пригодан времену. Временом 
се мењао начин рецепције косовске идеје, али је матично значење ос-
тајало. Митови који обликују свест заједнице која их је створила преоб-
ликују се и препознају се и у различитим каснијим временима. Косов-
ска идеја је прерасла у световни култ посвећен слободи, саможртвовању 
и херојству у циљу одбране права на сопствени идентитет и моралне 
вредности. Косовска идеја је стремљење ка вечним идеалима и вредно-
стима према којима је могуће одабрати погибију, али је обавезно оства-
рити „све свето и честито”. Косовски мит је након Другог светског рата 
из духовне и метафизичке равни прешао у световну и добио је значење 
тежње ка слободи, херојству и самопревазилажењу у циљу чувања соп-
ственог идентитета и моралних вредности. Чак и када је деформисан, 
преиспитиван и порицан српски културни образац је био присутан. Он 
је ипак преко своје хришћанске подлоге толико универзалан, а она је 
свевремена и због тога и у комунизму присутна. Идеал жртвовања као 
модел егзистенције (карактеристика православља и српства) била је 
плодно тле за догматску комунистичку идеологију и представу о народ-
ним херојима. Овде спада и колективизам науштрб индивидуалности, 
страдање за „крст часни и слободу златну” преобликује се за страдање 
„за Тита и Партију”. По Јовану Деретићу кључна реч у српској култури је 
„народ” и када појединац уђе у сукоб са колективним животом обавезно 
се тражи начин његове реинтеграције под окриље заједнице. Социјали-
зам је заменио припадност народу са припадношћу „класи”.

Митови имају функцију привођења „вишим циљевима”. О томе 
како је митска подлога културе неоспорно истинита и како је својим 
присуством неизбежна, могу се наћи сведочанства у савременим тео-
ријама филозофа Ролана Барта и антрополога Клода Леви Строса (Klod 
Levi Straus). Уџбеник се сматра продуктом културе, преко њега се усваја 
и национална и светска култура. „Усвајање националног и културног 
идентитета веома је важан елемент процеса социјализације и форми-
рања личности. Уџбеници, посебно уџбеници за неке предмете, важна су 
културна средства за преношење културних вредности и културне тра-
диције.” (Ивић, Пешикан, Антић, 2009: 86)

Уџбеник је медиј широког домета јер када се једном појави у систему 
образовања он допире до сваког ученика, наставника, школе, до великог 
броја родитеља, као и до масовне публике коју није лако идентифико-
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вати. Да би се схватиле размере овог културног феномена, требало би се 
само сетити колика се пажња јавности посвети неким књигама неуџбе-
ничког карактера које се штампају у тиражу од 500 до 1000 примерака. 
Такође поређење са врло тиражним це-деима или ди-ви-дима популарне 
музике показује да је уџбеничка литература у квантитативном погледу 
у самом врху продукције културних производа (укљичујући и псеудо-
културне производе). Уџбенике користе сви грађани, барем током основ-
ношколског образовања које је по закону обавезно. Уџбеник може да има 
и кориснике који не спадају у ученичку популацију који на пример желе 
да се информишу, подсете неких знања, траже неки податак.

Субјекти комуницирања које срећемо у комуникационој ситауацији 
када је читанка за српски језик и књижевност медиј јесу пошиљаоци 
(аутори естетских порука и аутори прагматских порука) и примаоци 
поруке (аутори прагматских порука и крајњи реципијенти тј. читаоци 
читанке). Читанка је медиј масовног комуницирања, настаје у издава-
чкој кући тј. медијској организацији (медијске куће увек су политички 
зависне). За поруке (прагматске) су задужени професионални комуника-
тори – стручњаци који су образовањем оспособљени за садржајно обли-
ковање, техничку обраду, дисеминацију порука у јавном комуницирању, 
они су емитери, док су реципијенти масовна публика (првенствено уче-
ници). Професионални комуникатори који се баве читанкама су аутори 
читанки, рецензенти и уредници (предметни, ликовни, графички, одго-
ворни, главни) запослени у издавачком предузећу (медијској организа-
цији). Као професионална друштвена група они су специјализовани за 
рад на уџбенику као посебној врсти књиге. Професионални комуника-
тори могу самостално или заједнички да селектују, обликују и објављују 
медијске садржаје. Посматрајући читанку као медиј можемо приме-
тити веома необичну и сложену комуникациону ситуацију. Потребно је 
осветлити улогу аутора читанке. Аутор/и читанке су у двострукој улози 
субјеката комуницирања; они су емитер/и ако се имају у виду прагмат-
ске поруке које су упућене читаоцима (реципијентима) читанке; аутор/и 
су реципијенти естетских порука ако се, пак, акценат стави на то да су 
прагматске поруке које обликују аутори читанке, заправо, забележе-
на значења (забележени ментални концепти) која за њих има естетска 
порука (књижевна дела која садржи читанка). Потребно је још истаћи да 
је читанка књига, медиј масовног комуницирања чије се поруке обли-
кује у комуникационом центру, тако да је аутор (чак и када је на кори-
цама потписана само једна особа као аутор) група професионалних 
комуникатора (аутор/и прагматских порука, рецензенти, предметни, 
ликовни, графички уредници) који мање-више заједно утврђују значење 
естетске поруке. Крајњи реципијент, када је читанка у питању, може се 
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сматрати да је масовна публика ако се руководимо тиме да је читанка 
књига и као таква да је медиј масовног комуницирања, али има оправ-
дања сматрати да се преко читанке врши групно комуницирање јер у 
случају читанке постоји претпоставка интереса за тему комуницирања 
као и структурираност друштвене групе у виду реципијената (ученици 
на одређеном узрасту усвајају знање из одређене области). Која значења 
за крајње реципијенте имају естетске поруке и како се она стварају и 
досежу, немогуће је одгонетнути, али нема сумње да значења естетских 
порука која су створили, досегли, забележили (као прагматске поруке у 
виду методичко-дидактичке апаратуре) аутор/и читанке утичу на зна-
чења естетских порука крајњих реципијената, било да их крајњи реци-
пијенти (делимично) усвајају, било да их (делимично или у потпуности) 
одбацују. Чак и када су у питању професионални комуникатори који 
делују као професионална друштвена група, не смеју се пренебрегнути 
индивидуалне особине субјеката комуницирања које се тичу индивиду-
алног идентитета субјекта и од кога у комуникационој ситуацији зависи 
начин на који ће субјект енкодирати и/или декодирати поруке. 

За уџбеник је карактеристично да се комуницирање одвија између 
пошиљаоца поруке који је компетентнији учесник комуницирања од 
примаоца. Када је читанка у питању, пошиљалац (аутор прагматских 
порука) компетентнији је што се тиче научних књижевних знања, али на 
пољу уметничког доживљаја не може се са сигурношћу тврдити да је ком-
петентнији од примаоца (читаоца читанке). Ситуација је другачија када 
пошиљаоцем сматрамо аутора књижевног дела (он, уосталом, не претен-
дује на научна знања, већ обликује естетску поруку), било да примаоцем 
сматрамо аутора/е читанке (он има естетски доживљај, то је неоспорно, 
али он шаље прагматску поруку), било да примаоцем сматрамо крајњег 
читаоца (има естетски доживљај естетских порука, а мање је компетен-
тан од аутора прагматских порука које такође прима). 

Масовно комуницирање се често манифестује као област која потпо-
маже друштвену контролу.Савремени медији масовног комуницирања 
имају моћ да обликују навике и поглед на свет великог броја људи. Деј-
ство масовних медија није никада непосредно и једноставно. 

Дејство медија није само негативно, позитивна искуства су у со-
цијализацији, образовању, практичном сазнању, емоционалном задово-
љењу... Нису сви масовни медији лоши, човек захваљујући доступности 
информација унапређује свој живот. Ако се циљеви медија поклапају 
са нашим личним циљевима, онда имамо добитничку ситуацију. Код 
медија као што је читанка, публика поклања велику пажњу порукама 
које се у њој налазе, јер је читанка књига која је део образовног система, 
поруке се свесно примају, постоји обавеза памћења, усвајања и вредно-
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вање степена усвојености садржаја. Поводом читанке не памте се само 
естетске поруке већ и интерпретације естетских порука које су мишљење 
стручњака; понекад је реципијент одмах, а понекад накнадно свестан да 
стручњаци „нису били у праву”, али чак и у таквим ситуацијама обра-
зовни систем присиљава реципијента да се држи усвојеног мишљења 
које је друштвено одобрено. Естетска порука, захваљујући својој коно-
тативности увек пружа шансу да се не памти мишљење стручњака већ 
да се изгради сопствено које се боље уклапа у реципијентова уверења, 
искуства и сензибилитет. Гледано из овог угла читанка је једини уџбеник 
који пружа слободу. Али када је реципијент млад и неискусан и нема 
постављена и учвршћена уверења онда је лакше да стручњаци намет-
ну своје ставове и да програмирају реципијенте. У случају невештог 
реципијента (било да је несигуран, необразован, неискусан, некреати-
ван и сл.), ова слобода се сужава. Ипак, слобода може имати и одложено 
дејство, запамћена мишљења стручњака након неког времена покажу 
се као неприкладна у неким елементима или целини и буду превази-
ђена новим уверењима. У овоме се налази субверзивност читанке као 
уџбеника и медија масовног комуницирања. Истинска уметничка дела 
настају у креацијама које разарају идеолошке и естетске шаблоне, умет-
ност је спонтана и хировита појава, опиру се логици. Антонио Грамши је 
направио суштинско разликовање између уметности и политике указу-
јући да политичари настоје да наведу људе да се ᾽саобразе᾽ постављеном 
циљу, док су уметничке тежње неконформистичке.

Свакако овде треба рећи и да без обзира на оквир који сваком тумачењу 
значења (па и сваком егзистирању) намеће владајући дискурс, аутор/и 
читанке су у свом деловању руковођени племенитим побудама да поду-
чавајући наведу реципијенте прагматских порука да закораче у ризницу 
књижевне уметности и осете чари драгоцености које су тамо похрањене. 

Закључак

Читанка је велика непознаница, а моћан је медиј масовног комуни-
цирања.

У стварању уџбеника постоји више одговорних и заинтересованих 
страна за оно што уџбеник садржи, постоји низ друштвених група које 
одлучују о његовој структури на начин да се понекад јасно може видети да 
су одређени сегменти креирани да задовоље интересе неке од тих група. 
Групе којих се тиче изглед и садржај уџбеника су: факултет, академија 
наука, стручна друштва, сви они који се баве педагошко-психолошким 
наукама, институције државе као што је министарство просвете, уну-
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трашњих и спољних послова. Са овим је повезана дневна (краткорочна) и 
дугорочна унутрашња и спољна политика, владајућа идеологија, црква 
(без обзира да ли је укључена у државни образовни систем или је скрајну-
та), родитељи и деца (имају личне ставове који могу бити и стереотипни). 
Мишљење наведених се мора узети у обзир приликом израде уџбеника, 
приликом уврштавања, давања простора и тумачења одређених тема. У 
неким уџбеницима јасно се могу сагледати компоненте које указују да 
су обликоване тако да задовоље одређене интересне групе.

Често се уџбенику поклања поверење унапред, као књизи која садржи 
проверене чињенице и вредности, а превиђа се да је уџбеник медиј који 
треба комуниколошки истражити на пољу медијске писмености кроз 
критичку рецепцију и вредновања медијских садржаја. Чињеница је 
да до сада уџбеници (конкретно читанке за српски језик и књижевност) 
нису код нас истраживани у довољној мери са комуниколошког станови-
шта. Комуниколошким истраживањем читанки за српски језик и књи-
жевност долази се до сазнања како су истим естетским порукама у раз-
личитим периодима и друштвеним контекстима, придавана различита 
значења која су свакако утицала на социјализацију, васпитање, образо-
вање, формирање критичког мишљења, развој личности, успостављање 
доминантног културног обрасца, вредносних системима, политике, иде-
ологије. Ова сазнања могу бити коришћена приликом настојања да се по-
дигне ниво образовања у Србији преко подизања квалитета уџбеника као 
инструмената образовања и медија масовног комуницирања. Бољитак у 
образовном систему води у бољитак културе, привреде, техничко-техно-
лошког развоја и друштва у целини.

Зашто је још књижевност важна? Зашто је важно тумачити значења 
књижевних дела? Зато што је књижевност пре појаве модерних хумани-
стичких дисциплина била кључна у приказивању и разумевању друштва 
и што су све науке које се изражавају писаном речју биле део књижевно-
сти. Тек су се касније развили разни жанрови. У разним периодима књи-
жевног стварања књижевност није посматрана првенствено као умет-
ност већ је била историјски и социјaлно детерминисана (нпр. народна 
књижевност, књижевност средњег века).

Школа трпи критике због застарелости информација које преноси, 
у информатичком времену школа губи контролу над информацијама. 
Једно је ипак недвосмислено сигурно – настава књижевности доноси 
свевремене информације, уметничка дела не застаревају, могу се само 
временом мењати њихова значења, нека ће се губити, али ће се јављати 
нека нова у духу времена у којима настају.



121Тумачење значења књижевноуметничких текстова у читанкама...

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 99-122

Литература:

[1] Барт, Ролан (1971): Књижевност, митологија, семиологија; Београд: 
Нолит.

[2] Барт, Ролан (1989): Царство знакова; Загреб: Август Цесарец.
[3] Гиро, Пјер (1975): Семиологија; Београд: БИГЗ.
[4] Еко, Умберто (1977): Естетика и теорија информације; Београд: Про-

света. 
[5] Еко, Умберто (2001): Границе тумачења; Београд: Паидеиа.
[6] Еко, Умберто (1973): Култура, информација, комуникација; Београд: 

Нолит.
[7] Јанићијевић, Јасна (2000): Комуникација и култура; Сремски Кар-

ловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
[8] Јевтовић, Зоран (2003): Јавно мњење и политика; Београд: Центар за 

савремену журналистику.
[9] Ивић, Иван; Пешикан, Ана; Антић, Слободанка (2009): Водич за добар 

уџбеник; Београд: Завод за уџбенике.
[10] Јовановић, Бојан (2008): Пркос и инат; Београд: Завод за уџбенике.
[11] Лешић, Зденко (2003): Нова читања – поструктуралистичка 

читанка; Сарајево: Buybook.
[12] Милетић, Мирко и Милетић, Невена (2012): Комуниколошки лекси-

кон; Београд: Мегатренд универзитет.
[13] Морис, Чарлс (1975): Основе теорије о знацима; Београд: БИГЗ.
[14] Николић, Коста (2012): Српска књижевност и политика; Београд: 

Завод за уџбенике.
[15] Новаковић, Стојан (1955): Косово. Српске народне песме о боју на 

Косову; Београд: Вукова задужбина.
[16] Нот, Винфрид (2004): Приручник семиотике; Загреб: Церес.
[17] Огден, Ч. К. – Ричардс, А. А. (2001): Значење значења; Сремски Кар-

ловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
[18] Прајс, Стјуарт (2011): Изучавање медија; Београд: Клио.
[19] Прњат, Бранко (2006): Увод у културну политику; Београд: Стилос.
[20] Сосир, Фердинанд (2004): Списи из опште лингвистике; Сремски 

Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Станојевића.
[21] Тартаља, Иво (2013):Тероија књижевности; Београд: Завод за уџбе-

нике. 



Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 99-122

UDC 371.3::821.163.41

Tatjana Kostić
Textbook Institute

Belgrade

INTERPRETATION OF THE MEANING  
OFLITERARYTEXTSINTHEREADERS 

FOR THE SERBIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Summary: A reader for the Serbian Language and Literature is a textbook of 
a specific structure which consists of literary texts (aesthetic messages) and texts 
of the didactic-methodical apparatus, ie. their interpretations (pragmatic mes-
sages) which the author/authors of the readers give to the aesthetic messages. The 
reader is insufficiently explored and very influential printed mass media whose 
messages are formed in the communication center by a group of professional com-
municators. Its power is in the connotation of aesthetic messages which, in addi-
tion to education, contribute to upbringing, socialization, strengthening of the 
ruling cultural pattern and ideology. The communication situation of this media 
is unusual. The author/authors of the readers are in the dual role of communica-
tion subjects; they are the emitters of pragmatic messages and recipients of aes-
thetic messages because pragmatic messages are, in fact, recorded meanings which 
aesthetic messages have for the authors. Due to the changes in the social context, 
the need for education, teaching programs, expressive attributes of the media, the 
authors and their reference frames, the editions of the readers are changing, too. 
However, there is a corpus of literary works that all the editions of readers for a 
certain age contain; these literary works (aesthetic messages) are unchangeable, 
but pragmatic messages that interpret their meanings change. It is impossible to 
figure out which meanings for the audience aesthetic messages in the readers have, 
but there is no doubt that the meanings of aesthetic messages which are reached 
and recorded (pragmatic messages) by the authors of the readers influence the 
meanings of the final recipients whether they (partially) adopt them or (partially 
or completely) reject them.

Keywords: MEANING, INTERPRETATION, READER, LITERARY TEXT, 
ESTHETIC MESSAGES, CONNOTATIVE MEANING, COMMUNICATION SIT-
UATION.
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Крушевац

УЛОГА МУЗИКЕ 
У СЕМИОЛОшКОЈ ТЕОРИЈИ РОЛАНА БАРТА

Сажетак: Музика, као извођачка уметност, због своје ‚различитости‘ 
од осталих уметности, послужила је Ролану Барту да расветли и илу-
струје своју теорију текста. Она пружа Барту ‚телеснији‘ модел чита-
лаштва који он не успева да пронађе у књижевној традицији. У овом раду, 
кроз приказ кључних концепција и појмова: знака; наука које се њиме баве 
(семиологија и семиотика), њиховом терминолошком дихтомијом и раз-
личитим теоријама, долазимо до одговора зашто се Барт окреће музици 
као илустрацији своје теорије текста. Фокусирањем на Бартове есеје, у 
којима се говори о ‚читаоцима‘ музичког текста као извођачима и слу-
шаоцима; постизању екстазе посредством вокалног извођења; практич-
ној музици као илуминатору модерног текста и сл. представљају се Бар-
това схватања којима покушава да појасни семиолошке елементе текста. 
Барт се позива на ‚другу семиологију‘, која је у супротности са класичном, 
и која би истраживала ‚тело у стању музике‘. Сврха овог рада је да се ,кроз 
критичко сагледавање, укаже на могућност широке примене семиологије 
као науке у различитим областима човековог живота, као и да се отворе 
нова питања за даља истраживања, укључујући и питања значаја и ути-
цаја семиологије, а и музике на друштвени живот људи. 

Кључне речи: РОЛАН БАРТ, ЗНАК, СЕМИОЛОГИЈА, ТЕОРИЈА ТЕКСТА, 
MUSICA PRACTICA, ЗРНО ГЛАСА.
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Увод

Комуникација је нешто више од средства да се остане жив.  
То је начин да се буде жив.

Лон Л. Фулер

Човекова потреба да се изрази, да опише и објасни свет у коме живи , 
стара је колико и сам човек. Комуникацијом људи преносе једни другима 
своја опажања, мисли, осећаје, жеље. Развојем свести, човек је развијао 
све сложеније облике комуникације, која је заузврат унапређивала исту 
ту свест. Сваки облик људске комуникације у својој основи има универ-
залне појаве – знакове. Знакови су свуда око нас, а човек као свесно биће, 
развија, дефинише и објашњава знаковни свет око себе. Знак настаје као 
одговор на човеково чулно и свесно реаговање на свет који га окружује и 
који би му остао неприступачан да није развио способност означавања, 
именовања.

1.Семиологијаи/илисемиотика

Интересовање за појам знака јавља се још у античкој Грчкој када су 
у употреби термини semeion (ознака) и semaion (знак), а користе их прво 
лекари који постављају дијагнозу болести на основу знака – симптома. 
Такође га употрбљављју и припадници професија који долазе у додир са 
знаком – филозофи, оратори, драмски писци (Ђокић, 1994).

Постепено се развија и занимање за феномен лингвистичког знака 
чију употребну природу препознаје Аристотел, док се средњевековно 
интересовање за појам знака односи на језичке изразе као и на природне 
појаве. Процес означавања и појам знака представљају једну структуру 
која од давнина занима истраживаче из многих области науке.

Појмови које су користили још Платон, Аристотел, Св. Августин, и 
други, били су doctrina или scientia de signis. У 16. веку се користи термин 
semiotica који описује науку о знацима болести код човека и процес успо-
стављања дијагнозе. Од раног 17. века употребљавају се појмови семио-
тике и семиологије, а њихов семантички опсег се преклапа (семиологија 
у том добу такође означава науку о знацима болести код човека). У 18. 
веку, немачки филозоф Баумгартен, у свом делу Метафизика, користи 
појам семиологије у погледу опште науке о знаковима. Временом се 
шири гледиште оба појма и почињу да обухватају науку о целокупном 
познавању човека, како у физиолошко-медицинском, тако и у моралном 
смислу (Шкорић, 2013).
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Развој појма знака као и науке која се њиме бави, можемо контину-
ирано пратити тек од краја 19. века кроз теорије америчког филозофа 
Чарлса С. Пирса и швајцарског лингвисте Фердинанда де Сосира. Раз-
личитим теоријским концептима, они утемељују науку о знаковима 
(Црњански, 2010). Код ових мислилаца први пут се повлачи велика раз-
лика између појмова семиотике и семиологије. Сосир развија појам се-
миологија, док Пирс развија појам семиотика.

У својој теорији Сосир истиче: ,,Jезик је систем знакова који изра-
жавају идеје, и у томе се он да упоредити са писмом, са азбуком глуво-
немих, са симболичким ритуалом, са формама учтивости,са војничким 
знаковима, итд. Он је само најважнији од тих система. Може се, дакле, 
замислити једна наука која би испитивала живот знакова у друштвеном 
животу; она би била део друштвене, па према томе, и опште психологије; 
ми ћемо ту науку назвати семиологијом (од грчког semеion – знак). Она 
би нас учила шта су знакови, који закони њима управљају. [...] Лингви-
стика је само део те опште науке; закони што ће их семиологија открити 
моћи ће се примењивати и на лингвистику, која ће тако бити укључена у 
једну сасвим одређену област у скупу људских чињеница” (Сосир, 1977: 
75). Сосир лингвистику подређује семиологији коју види као форму везе 
између лингвистике и социјалне и опште психологије. Значење не живи 
у појединачној речи већ у сложеном систему односа или структура. Се-
миологија изучава знакове у оквиру друштвеног живота, унутар кога се 
развијају различити интенционални комуникацијски знаци. Лингви-
стички модел који семиологија проучава моћи ће да се примењује и на 
друге знаковне системе који постоје осим језика а од извесне су општо-
сти и који се преплићу са језиком(филм, реклама, вокална музика, ...). 
Ова теорија подржава Сосирово посебно проучавање језика моде, фил-
ма, рекламе, као и њихове синтагме, граматику, семантику.

За разлику од Сосира, Пирсова семиотика представља грану логике 
и филозофије. Пирс се концентрише на истраживање различитих кате-
горија знака и значења. У свом раду, он се фокусира на логику и значење, 
као и на развој категорија знакова као што су разлике између иконе, ин-
декса, и симбола. Он уводи нови појам семиозу, под којом подразумева 
процес у коме знак развија своју делотворност, постаје знак у пуном сми-
слу речи.1

Често се појмови семиотике и семиологије употребљавају као сино-
ними који значе науку о знаковима. Међутим, уочљиве су разлике како 
у пореклу самих речи (semiotics – англосаксонска употреба термина и 
semiologie – романска употреба термина), тако и у погледу концепције. У 
теоријским текстовима који се баве семиологијом и семиотиком влада 
1 Више о томе у: Bronwen & Felizitas, 2006, pp. 212-249.
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велика разноликост и већина истраживача избегава да се определи за 
један од тих појмова.

Италијански филозоф и семиотичар Ланди (Ferrucio Rossi Landi) 
говори о семиологији као делу семиотике, док дански лингвист Хјелм-
слев (Louis Trolle Hjelmslev) семиологији даје улогу мета-семиотике и 
одређује је као општу науку о специфичним семиотикама. Семиологија 
је дисциплина која проучава најразличитије знаковне системе који су са 
своје стране дефинисани као појединачне семиотике. (Шкорић, 2013).

Књижевни научник Греимас (Algirdas Julien Greimas) смисао семи-
отичке теорије види у истраживању генерација значења у свим њихо-
вим облицима. Семиотика покрива све дисциплине и знаковне системе 
(Bronwen & Felizitas, 2006). Према поставци Умберта Ека, семиотика про-
учава знаковне системе који нису обавезно зависни о лингвистици. Она 
проучава све што се може узети као знак, а знак је све оно за шта се може 
сматрати да значењски замењује нешто друго. Пјер Гиро (Pierre Guiraud) 
истиче да „семиологија проучава знакове: језик, кодове, сигнализације, 
итд.” (Гиро, 1975: 5) и наглашава да „речи семиологија и семиотика покри-
вају данас једну исту дисциплину, само што Европљани употребљавају 
први а Англосаксонци други од ових израза” (Исто: 6).

Француски књижевни критичар, лингвиста и семиотичар Ролан Барт 
(Ronald Barthes), пратећи Сосирове идеје и даље их развијајући, истиче да 
,,предмет семиологије је сваки систем знакова, независно од његове суп-
станце и његових граница: слике, гестови,мелодични звуци, предмети, 
као и комплекси ових супстанци које налазимо у обредима, у правилима 
владања или у приказањима, чине ако не језике, оно бар системе значења” 
(Барт, 1971: 317). Барт се у дефиницијама слаже са Хјелмслевим, те под-
влачи разлику између семиологије као опште науке о знаковима и семио-
тике као дисциплине која проучава појединачне системе знакова. За њега 
и Хјелмслева је, обрнуто него за Сосира, семиологија као општа наука о 
знаковима подређена лингвистици (Шкорић, 2013). Барт примењује семи-
ологију у анализи најразличитијих појава, пракси означавања из свако-
дневног живота, и управо због те разноликости у његовом раду, у погла-
вљима која следе, бавимо се Бартовом семиолошком теоријом, уз фокуси-
рање на музику као једног од многих знаковних система које он проучава.

У књизи Key Terms in Semiotics (Bronwen & Felizitas, 2006) стоји да је се-
миотика теорија значења. Семиотику занима како се ствара значење, шта 
једну изјаву чини значајном, како то означава, и оно што јој претходи на 
дубљем нивоу да би резултирало испољавањем значења. Значење је кон-
струисано од стране компетентног посматрача способног да да форму 
објекту (нпр. суочени и остављени сами са неким примером стране кул-
туре, рецимо, афричке, дали би том примеру-објекту неко значење које 
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је засновано на основу претходног знања и онога што ће нам одговарати). 
У истом делу стоји, да за разлику од семиотике (која се бави теоријом 
и анализом производа значења), семиологија се односи на проучавање 
знакова система, као што су кодови, укључујући и језичке знакове – екс-
плицитна значења која су резултат коњукције ознаке и означеног (нпр. 
семафор – црвено значи стоп а зелено светло крени). 

У зависности од тога чија схватања пратимо можемо уочити више 
разлика између семиологије и семиотике, које, како се да приметити, 
истажују различите знаковне системе:

Семиотика – општа наука о знаковима; теорија нејезичних система 
знакова; теорија о нељудским и природним знаковима; проучава неинтен-
ционално произведене знакове.

Семиологија – истражује различите језике (обредне, церемонијалне, 
књижевне, ...); истражује текстове и њихове структуре; бави се људским 
знаковним системима; бави се интенционално произведеним знаковима.

Ова терминолошка дихтомија се поједностављује 1969. године када 
утемељивачки одбор Међународног друштва за семиотичке студије уста-
новљава појам семиотике као главни радни појам, о чему говори и сам 
назив друштва (Шкорић, 2013).2 

2.СемиолошкатеоријаРоланаБарта

Тешко подноси слику о себи, пати од тога да буде именован.
Ролан Барт

Ролана Барта препознајемо као једног од најоригиналнијих и најосо-
бенијих мислилаца 20. века. Велики Француски теоретичар, критичар, 
есејиста и интелектуалац послератне Европе. Као еминентна јавна личност 
и истакнути предавач, дао је велики допринос развоју француске критике 
о књижевности и друштву. Човек парадокса3, демистификатор друштвених 
односа, моралиста, прави освеживач мисли у свим областима којима се 
бавио. Одважношћу и провокативношћу, у формулацијама нових и одба-
цивању старих правила, наводи на дубље промишљање о разноврсним, на 
први поглед, не тако битним, појмовима свакодневног живота.

Прегледом Бартових дела, уочавамо изузетну разноликост у раду, 
која се огледа у погледу предмета области тј. дисциплине или жанра, 

2 Bише о овој теми на официјелномн сајту друштва: http://iass-ais.org/presentation-2/
short-history/

3 Сви Бартови нови дискурси се јављају као парадокси на његове претходне или тре-
нутно важеће дискурсе.
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и која се креће од студија семиологије, преко литералних критичких 
есеја и културалних критицизма, све до више персонализованих радова. 
Писао је о Расину, Брехту, Бетовену, Балзаку, итд; о моди, љубави, фо-
тографији, митовима, реклами, бифтеку и помфриту, ... и на крају и о 
самоме себи. Неке радове као што су Елементи семиологије, Структу-
рална анализа приче, и сл. писао је са научним амбицијама, док у тео-
ријским и полемичким есејима Митологије, Нулти степен писма, Задо-
вољство текста и многим другим, излаже своје теоријске концепције, 
идеје, ставове, уверења. У основи Бартових разноликих дела лежи фило-
зофска конзистенција а о интелектуалним искуствима просуђује на 
основу задовољстава које пружају.

Барт већи део своје каријере посвећује структуралистичким анали-
зама. Структурализам означава низ истраживачких активности, инспи-
рисаних и спроведених у Француској 60-их година 20. века, у разним 
гранама науке. Првенствено изложен од стране Сосира, структурализам 
има за циљ да успостави науку о језику, да би се открила и објаснила 
структура, односно код, који дозвољава датом језику да пружа значења.
Структуралистичка лингвистика проистиче из одбацивања, до тада 
доминантне, историјске лингвистике4. Главна смерница структурали-
зма јесте да покаже како ради језик у садашњости а не како се развијао 
током времена. Структурализам претпоставља да се језик састоји из два 
дела (означитеља и означеног), и да значење не може постојати без тих 
разлика. Елементи стичу значење само због свог контраста са другим 
елементима унутар структуре. Због тога се структуралистичка метода 
карактерише тражењем основних структура и/или изградњом модела 
(Bronwen & Felizitas, 2006; Rodgers, 1997).

У есеју Увод у структурне анализе наратива (Barthes, 1977: 79-124), 
Барт износи своју фину структуралистичку идеју и покушава да покаже 
како је наратив структуиран. Конструише типологију нарације систем-
ском редукцијом на најмање смислене јединице нарације и затим те 
јединице дели на класе.Оваква врста системских, аналитичких при-
ступа је једна од ознака структурних анализа. У колекцији есеја Мито-
логије, Барт развија свој семиотички систем или семиологију, који је под 
снажним утицајем Хјелмслеве теорије конотације. У студији Елементи 
семиологије, студији не-лингвистичког семиотичког система, Барт укљу-
чује анализу аутомобила, хране, одеће, и др., инсистирајући да је семи-
ологија део језика. Објавом есеја Смрт аутора (Исто: 142-148), почиње 
да се окреће постструктурализму и проводи већину остатка каријере 

4 Историјска лингвистика се бавила пореклом и еволуцијом језика, док се структу-
рализам бави његовом изолацијом као предмета студирања, без обзира на исто-
рију и развој истог.
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у постструктуралистичким водама. Постструктурализам можемо 
посматрати као критику структурализма. Обухвата развој књижевно- 
критичке теорије од краја 60-их година 20. века па надаље. Постструкту-
ралисти откривају суштински нестабилну природу значења и уз помоћ 
психоанализе показују како ирационално и несвесно непрекидно угро-
жавају јединствени субјекат нарученог текста. Овај правац се, такође, 
везује са критичком методом – деконструкцијом – која тражи мноштво 
значења и тражи читање између редова, откривање несвесне димензије 
унутрашњих контрадикција (Bronwen & Felizitas, 2006). У поменутом 
есеју Смрт аутора, Барт напада структуралистичку идеју да само аутор 
контролише значења текста и истиче да не постоји начин да одредимо 
како је текст структуриран. Значење није одсутно већ је свугде.

2.1. Елементи семиологије

Са циљем издвајања аналитичких појмова из лингвистике, Барт, пра-
тећи Сосирове идеје у већ поменутом делу Елементи семиологије (Барт, 
1971: 317-389), излаже управо појмове знака, говора, језика, денотације, 
и др., као основне елементе науке о знацима.

2.1.1. Језик и говор

Према Сосиру, језик је систем знакова који изражавају идеје. Језик 
је најважнији од свих система, а лингвистика је део опште науке о зна-
ковима. Супротно њему, Барт (Исто: 321 – 337) говори да језик није сред-
ство за израз или инструмент за једноставно преношење порука. Његова 
функција је суштински динамична: то је средство којим конструишемо 
стварност. Језик је истовремено и друштвена установа а такође и систем 
вредности. Као друштвену установу, језик не може да ствара појединац, а 
не може ни да га мења. То је колективни уговор који морамо да поштује-
мо у потпуности, уколико желимо да општимо. Као систем вредности, 
језик чине елементи од којих је сваки вредан. Да би изразили мисли, 
само комбинујемо те језичке кодове (знаке-слова; правила-грамати-
ка, лексика; речи-значења). Барт истиче очигледан социолошки значај 
појмова језик и говор истичући да ,,[…] нема језика без говора и нема 
говора изван језика” (Исто: 323). Говор је индивидуални чин одабирања и 
остваривања. Њега чине ,,[…] комбинације захваљујући којима лице које 
говори може да се служи језичким кодом ради изражавања своје личне 
мисли” (Исто: 322). ,,Језик је законодавство, говор је његов код. Ми не 
видимо моћ која је у говору јер заборављамо да је читав говор класифи-
кација и да све класификације угњетавају” (Исто).
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2.1.2.Знак

Према Бартовом мишљењу ,,знаци долазе у свим облицима и вели-
чинама и носе различите врсте значења, али треба запамтити да су све 
то знаци. Они симболизују веће, шире ствари” (Исто).

За Сосира, знак је комбинација појма и акустичне слике које он назива 
ознака и означено. Ознака је звук и облик речи а означено се односи на 
идеју или концепт који је изражен знаком. Нераздвојиво јединство ове 
две компоненте је предуслов за знак. Ова дефиниција знака односи се на 
језички знак али се може проширити и на друге нејезичке знакове (крст 
у религији, плач детета, загрљај неког пара, итд. – све су то знаци саста-
вљени из ознаке и означеног). Хјелмслев развија још сложенији систем 
језичког знака. Он прави разлику нивоа садржаја и нивоа израза који 
одговарају Сосировој ознаци (израз) и означеном (садржај). Оба нивоа 
се даље развијају у супстанцу и облик. Супстанца је боја или облик, док 
облик може бити слика или фотографија. Исто важи и за ниво садржаја 
који такође поседује супстанцу и образац (размишљање и посебна идеја 
или концепт). Пирс знак схвата као тровалентну структуру, која у основи 
има симбол или репрезентат (видљиви објекат који функционише као 
знак-означитељ код Сосира). Други елеменат је да оно за шта се залаже 
буде референтно. На врху троугла је интерпретант (упућује се некоме, 
тј, ствара се у нечијем уму), који гарантује вредност знаку и у одсуству 
тумачења (Bronwen & Felizitas, 2006).

Користећи Сосирову терминологију, Барт истиче да знак чине озна-
чено и означавајуће. У појмовном смислу, знак има променљиво место 
јер се користи у различитим областима(од теологије до медицине). Спој 
означеног и означавајућег образује знак. Означено је психичка предста-
ва ствари а не сама ствар /,,[…] означено речи во, није животиња во, већ 
њена психичка слика […]” (Барт, 1971: 344)/. Барт даје функционално 
одређење означеног, истичући да је оно једно од две релате знака и да 
означено није посредник, као што је то означавајуће. (Исто: 344-345). Оз-
начавајуће је материјални посредник означеног. Његова материјалност 
се огледа у звуцима, сликама, предметима, итд. /материјална представа 
речи во-графички, вербални, гестуални, сликовни знак речи во (Исто: 
348)/. Значење је процес који повезује означавајуће са означеним. То је 
чин у коме се производи знак (Исто: 349). ,,Књига ствара значење, зна-
чење ствара живот” (Исто). 
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2.1.3. Синтагма и асоцијација

И даље пратећи Сосирово мишљење, Барт наводи да су за повезивање 
лингвистичких чланова потребне две форме менталне делатности, што 
значи да се излази из оквира лингвистике. Те делатности јесу синтагма 
и асоцијација (систем). Синтагма је линеарна и неповратна комбинација 
знакова (говорни ланац – говорна реченица), док је асоцијација спајање 
јединица, које имају нешто заједничко, у сећању, и тиме, стварање група 
у којима владају разноврсни односи (нпр. школство је асоцијација за об-
разовање, учење, васпитање, и сл.).

Одећа
Систем Синтагма

*Група комада који се не могу исто-
времено носити на истом месту тела 
(качкет, шубара, капуљача)

*Напоредно стављање различитих 
елемената у једној истој одећи 
(сукња-блуза-костим)

(Барт, 1971: 357-360).

2.1.4. Денотација и конотација

Појмове денотације и конотације Барт помиње у смислу система зна-
чења. Први систем значења је денотација и у њему постоје:

Означавајуће Значење Означено
(Израз) (Процес) (Садржина)

I R S

Други систем значења је конотавни систем и он је шири од система дено-
тације јер његов план израза (означавајуће) и сам чини један систем значења 
(пример је књижевност – артикулисани језик образује први систем).

* Денотација – I R S
* Конотација – I     R     S 

(Барт, 1971: 382). 

2.1.5. Бартова теорија о тексту

У есеју Смрт аутора Барт оспорава важност и одлучујућу улогу 
аутора у стварању књижевног дела и тврди да читаоци постају активни 
учесници у стварању смисла. Други есеј Од дела до текста говори о про-
мени схватања самог дела. За Барта, дело је завршена, закључена књига, 
физички предмет, док је текст оно што читалац ствара својим актив-
ним учествовањем, нешто што је многозначно, плурално (постструкту-
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ралистичка идеја). Интертекстуално је садржано у сваком тексту јер је 
оно само међу текст неког другог текста-теме, мотиви, поступци, изрази, 
и сл. се понављају и модификују из једног дела у друго, из прошле гене-
рације у садашњу. Своју теорију о тексту, Барт проширује у чланку Те-
орија о тексту, а то проширење се темељи на ономе што Барт назива 
кризом знака. У класицизму, знак се сматрао чврстом целином, закључ-
ним карактером који је онемогућавао било какве промене и лутања. Та 
чврстина знака доводи се у питање јер се за означитеља открило да није 
чврсто везан уз означено, него да је често двосмислен и вишесмислен 
(нпр. присвојни придев од банка – банчин, асоцира на банчити и сл.). 
Такође, један означитељ, у два различита концепта, може имати друга-
чија значења. Текст је збир таквих знакова, а сам текст је ,опет, фрагмент 
језика.У својој теорији о језику, Барт наводи пет основних елемената:
•	 праксу означавања – претпоставља издиференцирани систем озна-

чавања, то је практична делатност. Будући да појединац улази у већ 
готов систем језика, он је део тог система и присиљен је да прихвати 
његова правила а не да влада системом и да мења правила;

•	 продуктивност;
•	 signifiance – способност неког текста да буде многозначан. Због тих 

могућности Барт даје предност модернистичким текстовима;
•	 geno text и pheno text – појмови су објашњени у наредном поглављу;
•	 интертекстуалност – у сваком тексту се налазе елементи ранијих 

текстова и околне културе (када аутор напише дело угледајући се 
на другог аутора или узме сличне мотиве и идеје из неког, већ напи-
саног, дела.

Запостављање аутора је део опште Бартове анти-академске оријен-
тације, која даље ствара тезу о потпуном нестанку аутора из дела и пре-
бацивање нагласка на улогу читаоца који у тексту открива ткиво без чвр-
стих граница. (Бекер, 1985).

Проучавајући Бартов рад, уочавамо утицај, који је можда највећи у 
области структуралне анализе, посебно у области културних и медиј-
ских студија. Он истиче однос између језика и идеологије, а својом кри-
тичком теоријом буди наше разумевање авангарде и постмодерног лите-
ралног текста.

Са Бартовим концептуалним померањем ка постструктурализму 
долази и његов већи интерес за музику, коју посматра као комуника-
циони феномен. Ту уметничку форму примећује због њене способности 
да пренесе нејасна и моћна значења, која не могу увек бити артикули-
сана речима. Музичке појмове разматра у циљу расветљавања знакова у 
лингвистици. ,,Музичко дело, као знаковни систем, представља резултат 
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комплексног процеса стварања композитора, који оперише над формом 
и садржајем, након чега се кроз интерпретацију диригента или извођа-
ча, као и тумачење слушаоца, оно појављује као симболичка форма”. 
(Црњански, 2010, стр. 14.).

Музику можемо посматрати као систем, створен и контролисан од 
стране човека, у сврху преношења значења која нису тако специфична и 
прецизна као она из језичке комуникације.

2.2. Музика као знаковни систем  
у семиолошлој теорији Ролана Барта

Музика говори када речи изневере.
Х. К. Андерсен

Човек се као свесно биће разликује од животиња, и као такав има 
урођену потребу да се изрази, да естетски комуничцира. Животиње та-
кође имају способност да чују звук, али им недостаје способност да слу-
шају музику јер таква активност захтева менталну организацију звука 
у тон, што може само свесно биће. Још од давнина, човек себи поставља 
питања о музици и о њеној важности за ментални и духовни развој: да 
ли музика подстиче или смирује?; да ли је она средство васпитања или 
начин да се очисти душа?; да ли је она само пролазна историјска потреба 
или начин егзистенције света?

Питагора и његови следбеници први заступају став да се медицином 
може очистити тело али да се музиком чисти душа, која под деловањем 
музике, може на тренутак да напусти тело.Музика, као универзални језик 
човечанства, саопштава нам нешто, и посматрана као комуникациони 
феномен доводи се у везу са значењем. Управо ту везу, уочио је и Ролан 
Барт и музику начинио саставним делом своје семиолошке теорије.

2.2.1. Улога музике у Бартовој семиолошкој теорији

Да бисмо схватили улогу музике и њену повезаност са Бартовом се-
миолошком теоријом морамо се вратити око два миленијума уназад, у 
доба старих Грка и Платона. 

Говорећи о музици, Платон првенствено мисли на поезију. Тада 
је појам музике имао свеобухватније значење него данас. Музиком се 
означавају сва умећа која служе васпитању душе а не васпитању тела 
(ту улогу има гимнастика). У музику је спадало и изучавање структуре, 
кретање небеских тела, грађење стихова, ораторско умеће, сценско 
извођење песничких дела, итд. Код старих Грка је, током много векова, 
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уметничко стваралаштво чинило нераскидиво јединство речи, музике и 
игре. Музика је била неодвојива од говора и језика, она је била само јед-
на од њихових могућности. До промене у схватању музике долази пре-
ношењем нагласка са говора на инструменте. Музика се осамостаљује, 
одваја се од поезије, и настају две различите уметности: инструментална 
музика и поезија намењена читању (а не певању и рецитовању) . Ипак , 
остаје нешто од те некадашње повезаности која се огледа у данашњем 
певању текстова, где музичка мелодија служи разумевању мелодије 
језика. (Узелац, 2005: 19-23).

Иако је Барт можда најпознатији као семиотичар, он је у својим 
делима увек у потрази управо за оним што пркоси ограничењима језика, 
без обзира да ли је то уметност, знак, или сам језик. Читајући његове ра-
дове уочавамо да музика није маргинални субјект у његовим теоријама. 
Он кроз музичку, а не литералну традицију, открива напредне и специ-
фичне примере дела и текста (појмови су објашњени у даљем тексту); 
кроз историју музике открива најопипљивију хронологију где дело прес-
таји и где почиње текст. 

Специфичност Бартове потраге кроз музичке примере конкретизује, 
али у исто време, и омета читаву логику његове теорије текста. 

Из модела практичне музике, као сензуалне и телесне интеграције из-
вођача и слушаоца, Барт налази, много више стварнију, много више визу-
елну тему идеалног читалаштва. Овим се може разумети улога музике у 
Бартовој семиолошкој теорији. Барт сматра да, иако се слушањем музике 
прима порука, музику не можемо изједначити са језиком. Музика може 
да нагласи много врста односа одједном док се речи баве стварима јед-
ним по једним, и не постоји начин на који речи могу да носе терет више 
истовремених значења који могу гестови музике.Управо је та различи-
тост музике од језика привукла Барта да кроз примере музике објасни 
неке појмове својих теорија, јер музика залази у одређене домене у које 
језик не залази или се не усуђује да зађе. (Szekely, 2006). Кључни кон-
цепти везани за Бартово писање о музици јесу појмови зрно, гест, musica 
practica,... а разјашњени су у више кратких есеја. У наставку рада бавимо 
се појединачним објашњењима круцијалних појмова у циљу расветља-
вања улоге коју музика заузима у Бартовој семиолошкој теорији. 

2.2.2. Musica Practica

Од доба Аристотела, нагласак се са питагорејско – платонског умног 
тумачења и истраживања музике, помера на музичку праксу, па се још 
од тада разликују musica theoretica и musica practica. Практична (реализо-
вана) музика се намеће као једина форма музике чији је крај био нагове-
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штен у Бетовеновој Месечевој сонати, као и у његовим позним гудачким 
квартетима. Оно што је данас остало од практичне музике, све се мање 
чује и изводи (депопуларизација класичне музике), а још мање се осећа 
и разуме на прави начин. (Узелац, 2005)

Барт сматра да се контрола над сопственом културом (и квалитетом 
живљења) изгубила у комерцијалним и политичким интересима. Ову 
тему истражује у свом кратком есеју Musica Practicа, где објашњава и 
створени растући јаз између музичких продуцената и потрошача, оли-
чен у комерцијализованој естетској пасивности масовне музичке произ-
водње. Период у коме Барт посматра музику (савремена музика 20.века), 
карактеристичан је по деградацији музике која се свира, у музику која се 
само пасивно слуша (Barthes, 1977: 149-154). 

У поменутом есеју, Барт прави разлику између две музике: музике 
која се слуша и музике која се изводи, што је слично разлици коју прави 
између читања и писања. Перцепција може бити пасивна (читање/слу-
шање) или активна (писање/свирање). Ове две музике су потпуно раз-
личите уметности, свака са својом историјом, естетиком, социологијом, 
итд. ,,[…] исти композитор може бити мање значајан ако га слушате и 
екстремно добар ако га свирате[ ...]” (Исто:.149). 

Музика која се свира, долази из активности, она је сензуална, муску-
ларна (укључено је тело које контролише и координира, врши извођење, 
стварајући звук и значење). Водећи инсрумент је клавир а публика је 
неактивна аристократска класа. Ова музика пропада у неукусном соци-
јалном обреду са доласком демократске буржоазије (пријеми, свирање 
клавира од стране младих дама само у циљу показивања свог васпитања 
и сл.). Да би пронашли практичну музику на западу, морамо потражи-
ти другу публику, други репертоар, други инструмент, младу генера-
цију, вокалну музику, гитару (коме је још свирање клавира обавезни и 
саставни део образовања и васпитања?). Барт не зазире од погледа на по-
пуларну културу, већ се само суздржава од њеног дубљег сагледавања. 
Пасивна, рецептивна музика постаје водећа експанзијом плоча, радиjа, 
масовним концертима и фестивалима. Свирање престаје да постоји а 
музичка активност више није мануелна, мускуларна, физичка, већ само 
течна, подмазана, примајућа. Даље, Барт говори и о промени улоге самог 
извођача, од учесника музике, преко интерпретатора музике, до техни-
чара који ослобађа слушаоце свих активности и укида сам појам рада у 
сфери музике. Аматер (учесник музике, он свира и ствара из душе, за 
себе или ужи круг пријатеља), своју улогу дефинише више стилом него 
техничком перфекцијом, он допире, не до задовољства, већ до саме жу-
дње да се створи музика, изазивајући код слушаоца порив да и сам нешто 
створи, да учествује. За разлику од аматера, професионалци (чисти спе-
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цијалисти), чије вежбање остаје потпуно езотерично за публику, никада 
не нуде тај стих перфектног аматера, укидају било какво изазивање по-
рива код слушаоца, остављајући га само као пасивног примаоца музике. 
(Исто:149-150).

2.2.3. Бетовен – музичар будућности

У наставку есеја, Барт се бави и питањем изумирања практичне 
музике појавом Бетовена и његових дела. ,,Бетовенов рад можемо посма-
трати као клицу поремећаја цивилизације која је изражена кроз недоу-
мицу Бетовенове историјске улоге: митске, где је он свиран читавог 19. 
века или модерне, у којој наш век почиње да га признаје.” (Исто: 150)

Барт говори да су Бетовенов живот и његова музика тако испрепле-
тани да утичу један на други. Структуралне карактеристике (контраст 
у динамици – piano и forte; подрхтавајуће мелодије - моменти узбуђења 
и смираја, dur и mol...) и звук његове музике јесу уметнички израз њего-
вих сопствених идеја, карактера, и догађаја у животу. Бетовенову музику 
можемо посматрати као његову аутобиографију. Као што се уметник 
развија, требамо очекивати и да музика коју ствара рефлектује тај раст 
и развој. Али, та романтична слика аутобиографске музике ствара про-
блем у извођењу насталих дела. Аматер је немоћан да овлада Бетовено-
вом музиком, не толико због захтевне технике у извођењу његових дела, 
већ управо, због слома кода musice practice, који је био везан за телесно 
извођење на једном инструменту, за разлику од Бетовеновог оркестрал-
ног кода. ,,Желети свирати Бетовена јесте видети себе као диригента 
оркестра” (Исто: 152). Извођач не може адекватно свирати Бетовена, јер 
његову музику (његов живот са свим доживљајима) може адекватно пре-
зентовати само он. Његова симфонијска музика је писана тако да поје-
динац може изводити та оркестрална дела поистовећујући се са поједи-
начном музиком (свирање извођача на виолини, обои, кларинету, итд. у 
оркестру). Говорећи о Бетовеновој глувоћи, истиче да она именује недо-
статак у коме обитава сво значење. Барт именује Бетовенову музику као, 
не апстрактну, већ, као опипљиво разумљиву. Пошто није могао да чује 
сопствену музику при крају свог живота, Бетовен се окреће разумљиво-
сти и опипљивости музике. Записана нотама, музика је опипљива па је 
он могао да чита своју музику а да њено извођење чује у својој глави. У 
есеју Смрт аутора, Барт говори како је улога читаоца да уочи различите 
аспекте дела, и да кроз тај процес да своје виђење – значење. Сваки чита-
лац конструише своју верзију дела читајући га и свако дело има друга-
чије значење за различитог читаоца. Ово виђење повезује са читањем 
Бетовена – сваки извођач Бетовенових дела даје ново, сопствено значење 
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изводећи дело. На овај начин се може поново открити musica practica. За 
крај есеја о практичној музици, Барт оставља критику савременог изво-
ђења и слушања музике, истичући да савремена музика и њено извођење 
не инспиришу у довољној мери слушаоца и не изазивају у њему потребу 
да и сам ствара, да учествује и да буде део практичне музике. Модерно 
извођење музике исцрпљује извођено дело не остављајући места за тума-
чење вредности самог дела. Бетовен нам је показао да концерт може да 
буде радионица снова, идеја, маште, место где је музичка уметност ап-
сорбована у пракси, и да га, иако данас није извођен као раније, можемо 
сврстати у музичара будућности. (Исто: 153-154).

2.2.4. Феномени геста и пулса

У општем значењу гест је покрет руке, главе или неког другог дела 
тела, којим се појашњава говор, замењује израз; њиме наглашавамо и 
изражавамо мисао или осећање у говору. (Клајн и Шипка, 2008).

Романтизам у класичној музици мотивише Бартову потрбу да нагла-
си телесно у музици, користећи појам геста.

Гест, у Бартовом гледишту, представља неки вид међупростора, 
нешто између, нешто што утиче без обавезног ефекта. Говори да требамо 
разликовати поруку, која има за циљ да пружи информацију, као и знак, 
који настоји да произведе поимање, од геста, који производи све остало 
без обавезног тражења да произведе било шта. Гестови музике могу да 
носе терет више истоимених значења док речи не могу. Барт види појаву 
тела као кључног места преко ког деловање покрета мора проћи. Њега 
занима како тело и музика, као резултати комбинације ритма и утицаја, 
стварају нешто изнова. Тело уписано у музику, музику писану на телу 
(Szekely, 2006).

Појмом пулса, као нагона, порива, јаке потребе и жеље, Барт импли-
цира неку врсту основног утицаја музике на тело. Пулс можемо схватити 
као нешто попут музичког метра који представља основни музички уре-
ђај (систем знакова), инструкцију извођачу (3/4, 4/4 такт). Барт сугерише 
да ипак, пулс требамо посматрати као нешто више, дубље, више телесно. 
У његовом сагледавању се обухвата више од самог акцената и ритма у 
музици. Иако пулс изражава ритмику (углавном га наглашавају перку-
сионисти, бубњеви, ...), квалитетан глас га такође може изразити мења-
јући динамику мелодијом и хармонијом (Исто).
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2.2.5. Зрно гласа

У есеју Зрно гласа, Барт наводи да ,,[...] уместо да директно променимо 
језик музике, боље је да променимо само музички објекат […] боље је да про-
менимо свој ниво перцепције и интелектуалног, да се помери линија конта-
кта између језика и музике” (Barthes, 1977: 180-181). Указује се да да је Барт, 
у овом есеју, свестан неспособности језика да обухвати музичка искуства, 
али је ипак одлучан у жељи да оствари тај задатак. Зрно гласа, Барт види као 
кључни пример линије контакта језика и музике.

Термин зрно, у смислу суштине, истине, искрености, аутор користи да 
опише оно што он осећа као најискреније, најстраственије и емпатично у 
музичком извођењу. То најискреније се постиже заједницом између тела му-
зичког извођача и тела слушаоца, уједињених заједничким темељом у нај-
дубљим коренима језика и културе. Као пример у певању наводи руски бас, 
као глас који је,,[...] доведен у ваше уши у једном истом покрету из дубина 
шупљина, мишића, мембрана, хрскавица, из дубина словенског језика, 
као да једна кожа облаже унутрашње месо извођача и музику коју пева” 
(Исто: 181). То је глас извођача који пева целим својим телом и из дубине 
своје душе. Такав квалитет поседује веома мали број популарних певача 
данашњег доба. Ову метафору такође можемо проширити и на инструмен-
тално извођење музике. Барт инсистира да искреност, као и њено одсуство, 
у извођењу могу да се чују. Ипак ће одсуство искрености у извођењу остати 
непримећено, слушаоцу који није и сам искрени, емпатични уживалац и 
познавалац музике. Искреност, као комплетан музички израз, постоји само 
у директном соматском, па чак и у еротском односу између извођача и слу-
шаоца (Исто: 188).

Овакво виђење музичког извођења повлачи и питање – зашто неки из-
вођачи могу да пруже више зрна (истине, повезивања, суштине) од других? 
Барт, одговор налази помоћу појмова geno-text и pheno-text, позајмљених од 
семиотичара,психоаналитичара и филозофа Јулије Кристеве (Julia Kristeva), 
које он прилагођава гласу и песми и повлачи разлику између њих5.

Pheno-песма је савршено певање у погледу технике и формалне испо-
руке, укључујући драматичност дикције, удисаје, као и прекомерну експре-
сивност. Али, према Барту овом стилу недостаје материјално телесни утицај 
музике, пријем између нејезичког и језичког, између значења смисла. Pheno-
песма је преокупирана прихваћеним правилима певања, кодификацијом 
5 Pheno-text – језик који служи за комуникацију, који лингвистика описује у смислу 

компентенције или перформансе, структура која се покорава правилима комуни-
кације; geno-text – иако се може срести у језику он ипак није лингвистички, већ је 
пре процес који има тенденцију да артикулише структуре које су краткотрајне и 
безначајне, пролазне. Не открива означавајући процес, он нуди све означавајуће 
процесе (Szekely, 2006).
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одређених стилова, техником. Она представља ,,све у извођењу што је у 
служби комуникације, репрезентације, израза, све оно о чему је уобичајено 
говорити, које формира ткиво културне вредности” (Исто: 182). Овај стил је 
звучни доносилац музичко-социјалних семиотика, као што електрична ги-
тара означава елемент рокенрола у поп песми.

Geno-песма је певање, глас који говори, простор где значење клија. Она 
представља осећање, израз, врхунац производње, где је мелодија заснована 
на језику - не на ономе што говори, већ на сензуалности звуковних озна-
читеља. Geno-песма је рефлексно критична према сопственим кодовима и 
медијима, и зато путем своје искрености и суптилности има капацитет да 
произведе jouissance (оргазмичко естетско задовољство) код слушаоца.6

Барт тврди да не постоји могућност за jouissance у pheno-песми, већ само 
страствена реафирмација постојећих културних норми и очекивања. Pheno-
песма показује преокупираност општом презентацијом техничке надмоћи 
и експресивне снаге певања, док у geno-песма открива телесно функциони-
сање физичког у певању (плућа, нос, зуби...), без обзира на значење речи у 
којима се јавља (Исто).

Аутор у есеју сугерише да је успон pheno-песме директан нуспроизвод 
напретка у технологији снимања и да управо то потискује и естетику geno-
песме, смањујући је на пуко семиотичко комуницирање (Исто: 185-186).

Извођење са зрном у гласу је једноставно наглашавање geno-песме преко 
pheno-песме у извођењу, са циљем комуникације и постизања екстазе.

Обе, и geno-песма и pheno-песма – индивидуални естетски израз и кул-
турна конвенција – постоје са разлогом и вероватно не би могле да постоје 
једна без друге.

2.2.6. Алеаторична музика – пример Бартове теорије текста

У историјском развоју западне музике, и развоју њеног система зна-
чења, уочавамо све већу и већу контролу аспеката композиције. Компози-
тори су покушавали да савршено одреде све аспекте у компоновању дела, 
што је практично немогуће (немогућа је савршена контрола свих аспеката, 
нарочито у реализацији дела: нпр. звуци зависе од акустике концертне дво-
ране, квалитета инструмената, наштимованости истих, итд; у електричној 
музици звуци могу бити изобличени у процесу репродукције, и сл.). Про-

6 Термин jouissance Барт користи да разликује два одговора на литературу, две раз-
личите врсте задовољства. Први је описао као plasir – задовољство – ово је осећај 
комфора и еуфорије изазваног основним уверењима и очекивањима потврђеним 
текстом. Други израз jouissance означава екстатични тренутак, реметеће насил-
ни и оргазмички ефекат који узнемирава читаоца. Pleasir је везан за реалистичко 
писање (читалачки текст), а jouissance за авангарду, више експериментално писање 
/писани текст/ ( Bronwen & Felizitas, 2006).
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гресивно повећање композицијске контроле, срећом за музику, зауставља 
појава музичког правца алеаторике, средином 20. века.

У алеаторичној музици најбитнији део је импровизација, коју компо-
зитор препушта извођачу. Композитор обезбеђује елементе, али је њихов 
распоред извођења препуштен извођачу, или је нотација замењена визуел-
ним или вербалним знаковима (линије, правоугаоници различите дебљине 
и дужине и сл.) којима се упућује или сугерише начин на који дело може да 
се изведе (упутства за јачину, трајање, висину тонова...). Сам извођач би-
ра како ће тумачити те графичке знаке7. Извођач је, (али не и слушалац) 
унапређен у ко-аутора дела. У тренутку извођења слушалац чује само изла-
гање које је изабрао извођач. Импровизацијом се постиже велика слобода у 
стваралаштву (украси, ознаке динамике, темпо, глисандо...). Оно што чини 
алеаторичну музику јединственом јесте чињеница да су елементи импро-
визације намерно уткани у композицију.

То одсуство контроле и та неодређеност нису карактеристични само 
за музику, већ и за друге уметности, науку, филозофију 20. века. Забрину-
тост због толике слободе у стварању можемо пратити и у, већ поменутом, 
филозофском и језичком правцу постструктурализму, нарочито у његовој 
критици аутора као креатора значења сопственог дела.Подсећамо, фокусна 
тачка структурализма (веза између знака и означитеља) се дестабилизује 
у постструктуралистичким језичким и семантичким теоријама. Постстру-
ктурализам критикује људски субјективитет аутора као власника свог рада, 
творца значења сопственог дела.

Бартов есеј Смрт аутора оличава постструктуралистички скептици-
зам о традиционалном ауторитету аутора ,,[…] глас губи своје порекло, ау-
тор улази у своју смрт, писање почиње” (Barthes, 1977). Он говори да је пра-
ва сврха писања уствари, читање тог написаног дела. Значење дела је увек 
тражено у аутору и објашњавано је личношћу аутора, његовим животом, 
стилом живљења, његовом страшћу (Ван Гогово дело је резултат његовог 
лудила). 

У есеју Од дела до текста, Барт разликује појмове текст и дело, и тврди 
да значење у тексту није изнедрио аутор, већ читалац. Док је у делу, право, 
дефинитивно значење намењено од аутора, у тексту се значење тражи, не у 
пореклу, животу аутора, већ у читаоцу, који постаје активни ко- продуцент 
текста. Значење се тражи у пријему јер је текст произведен у простору 
односа између читаоца и написаног. То можемо видети као да дело пише ау-
тор али је текст индивидуално тумачење значења дела од стране читаоца.

Барт сматра да ако желимо видети будућност писања морамо померити 
акценат са аутора и пренети га на читаоца ,,[…] рођење читаоца мора имати 
за цену смрт аутора” (Barthes, 1977: 148).
7 Више о типовима алеаторичне музике у: Jongwon & Hoon Song, 2002.
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У поменутом есеју Од дела до текста, Барт критички разматра и појам 
алеаторичне музике у светлу његове теорије текста. Он не користи термин 
алеаторична музика, његов опис чини очигледним да врста пост-серијал-
не музике (о којој говори у есеју) одговара алеаторичној музици. Пост-се-
ријалну музику разматра као пример текста што позива на рођење читаоца. 
,,Знамо да је данашња пост-серијална музика радикално изменила улогу 
интерпретатора, која га позива да буде нека врста ко-аутора, комплети-
рајући резултат дела пре него дајући само израз истој. Текст можемо посма-
трати као резултат нове врсте: он тражи од читаоца практичну сарадњу”( 
Исто: 163).

Данас је алеаторична музика изменила улогу интерпретатора. Баш као 
што се читање модерног текста састоји, не у пасивном пријему већ у писаној 
форми изнова, тако је и модерни слушалац оператор, који помера, уклапа, 
комбинује. У есеју уочавамо Бартову жељу да музику импровизације види 
као повратак musice practice. он признаје да је рођење слушаоца са алеаторич-
ном музиком идеална слика – утопија. Ипак, ово виђење музике импрови-
зације као примера текста, јесте дискутабилно када се сагледа из перспек-
тиве односа између текста и његовог читаоца. У књижевном тексту, читач 
текста може бити и извођач и слушалац, за разлику од музичког извођења, 
где слушаоци немају директан приступ тексту већ морају бити посредовани 
извођачем.

Може се закључити да у Бартовој теорији текста, музика служи као 
најнижи пример (прекид аутора од читаоца интервенцијом професионал-
ног извођача), али исто тако и као највиши пример (алеаторична музика је 
идеалан пример текста, много више него било који литерални текст). 

Из свега реченог у овом поглављу, може се закључити да је по мишљењу 
Ролана Барта музика само бука, дах, пулс, зрно... да нас може довести до 
постизања оргазмичког естетског задовољства. За њега није важно само 
да чујемо глас, инструмент, композицију, већ и да осетимо материјалност 
музике, што ће појачати наше искуство, испунити нас и изазвати у нама 
жељу да и сами стварамо, јер ипак, на крају, постоје они који чују и они који 
осећају музику.

Закључна разматрања

Бартове идеје о музици, на које он често алудира у својим радовима, 
илуструју значајне везе са његовом семиологијом уопштено. Иако су есеји 
у којима говори о музици (као и они остали) кратки и концизни, са друге 
стране су теоријски комплексни; искрени и страствени а са друге стране 
аналитички и промишљени. Критичари Бартових дела истичу да он није 
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способан да његови есеји буду приступачни и разумљиви просечним читао-
цима јер је он орјентисан у писању на елитистичку групу људи. Сматрају да 
је то грешка, јер одлика људског интелекта није само у разумевању истина 
универзума, већ и у способности да се изразе та схватања и да се промовишу 
свим људима. Закључци које изводи су наведени са неоснованом сигурно-
шћу. Неке делове Барт као да намерно оставља нејасне и тако неразумљи-
ве, осим њему самом, захтевајући од читаоца да постану он у сагледавању 
одређених тврдњи.

Често навођен а исто тако и критикован, Барт нас изводи на прави пут 
да применимо његова разматрања, како на друге не-класичне музичке при-
мере, тако и на друге уметности, различите жанрове и стилове. Различитим 
музичким аспектима он даје облик и израз, и шири хоризонт наше естетске 
перцепције музике уопште. Наводи нас да постављамо различита, исконска 
питања о музици и њеној сврси, као и да тражимо одговоре на сва поставље-
на питања. Где је она музика која је некада надахњавала и узносила човека 
до висина блаженства? Шта је остало од те музике? Музика данашњице све 
се више налази у агонији и то може бити знак њене смрти. Музика има спо-
собност да мења идеје људи, способност да мења доминантне друштвене 
парадигме. Нажалост, доминантна естетика наше културе и даље се одре-
ђује на тржишту. Регулисање естетског изражавања служи очигледну поли-
тичку агенду, не само у нашем друштву, већ и у људској култури.

Да ли је Барт у праву? Да ли модели geno-песме и pheno-песме имају сми-
сла? Да ли је зрно у гласу заиста у опадању? Да ли доминантна комерција-
лизација у музици спречава истинску сврху музике – постизање jouissence? 
Ако јесте тако, да ли је то део смишљене стратегије друштвене контроле, 
кроз искорењавање задовољства и одржавање датог (одговарајућег за власт) 
друштвеног поретка? Да ли је музика постала, ништа више, него средство 
контроле и манипулације широких народних маса?

Милан Узелац, у својој књизи Филозофија музике, говори о томе да је 
још давно уочена каузална веза између тонова и света политичке праксе 
наводећи Платона који у дијалогу Држава каже: ,, Добро се треба чувати 
сваке промене у музици, јер су то опасне ствари [...] начела музике се нигде 
не могу дотаћи, а да се притом не поколебају и највиши државни закони[…]” 
(Узелац, 2005: 24). 

Разноликост Бартовог поља интересовања расветљава нам значај непри-
метних, и наизглед безначајних појмова свакодневног живота на опстанак 
човека и људског друштва уопште, нагонећи нас да отварамо нова питања 
за будућа истраживања.
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THE ROLE OF MUSIC IN ROLAN BART’S 
SEMIOLOGICAL THEORY 

Summary: Music, as an export art, for its “differences” from other arts, 
served Roland Bart to illuminate and illustrate his textual theory. She lays Bart’s 
’body-shaped’ model of reading room that she fails to find in the literary tradi-
tion. In this paper, a brief presentation of key concepts and concepts: sign; The 
bachelor’s theories (semiology and semiotics), their terminological dichotomy and 
various theories, we come to the answer because Bart turns music as an illustra-
tion of his theory of text. Focusing on Bart’s essays, which discusses the ’readers’ 
of the musical text as sources and listeners; achieving ecstasy by vocal excellence; 
practical to glaze as an illuminator of modern text, etc., we present Barth’s knowl-
edge that attempts to explain the semiological elements of the text. Bart calls for 
’another semiology’, which is in contrast to the classic one, which would explore 
the ’body in constant music’. The purpose of this paper is to, in addition to criti-
cal observation, point to the possibility of widely applied semilars as sciences in 
different areas of human life, as well as to open up new expenditures for further 
research, fostering and nutritional relevance and affecting sociology as well as 
music of the social life of people.

Keywords: ROLAND BART, SIGN, SEMIOLOGY, TEXT THEORY, MUSICA 
PRACTICA, RAIN OF VOICE.
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УЉЕЗИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ: 
НОВИЈИ АНГЛИЦИЗМИ  

И„КВАЗИ-АНГЛИЦИЗМИ”УТЕКСТОВИМА
НОВИНСКИХ ЧЛАНАКА НЕДЕЉНИХ  

И МЕСЕЧНИХ МАГАЗИНА

Сажетак: Предмет истраживања у овом раду представља присуство 
новијих англицизама у рубрикама недељника и месечника штампаних на 
српском језику, са посебним освртом на просто транспоновање нерилагође-
них речи из енглеског језика које су у раду назване „квази-англицизмима”. 
Истраживање је извршено на узорку који чине следећи часописи: „Базар”, 
„Hello”, „Story”, „Gloria”, „Lepota & zdravlje”, „Elle” и „Cosmopolitan”**. Резул-
тати истраживања, поред масовне употребе новијих англицизама, указују 
на свеприсутну појаву стихијског преношења енглеских речи у српски језик 
у изворном облику без ортографске адаптације.2 

Кључне речи: НОВИНАРСКИ ДИСКУРС, НЕДЕЉНА ШТАМПА, МЕСЕЧНА 
ШТАМПА, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, СРПСКИ ЈЕЗИК, НОВИЈИ АНГЛИЦИЗМИ, 
„КВАЗИ-АНГЛИЦИЗМИ”, АНГЛОСРПСКИ ЈЕЗИК.

* Контакт: marijaboranijasevic@yahoo.com
** Називи часописа исписани су у оригиналу и писмом којим су штампани. Једино 

„Базар” је штампан ћирилицом, док су остали часописи штампани латиницом.
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Увод

Језик предстваља непикосновено богатство сваког народа, као и обе-
лежје његовог идентитета и културе. Стога је такво непроцењиво богат-
ство неопходно брижљиво чувати и неговати. У пракси је нажалост забе-
лежен супротан тренд. 

Глобални утицај енглеског језика је евидентан, очекиван и неизбе-
жан. Неконтролисан уплив енглеских речи у српски језик чини да се срп-
ски језик вртоглавом брзином мења и губи своја обележја. Сличну судби-
ну имају и други светски језици. Услед глобалозације у догледно време 
може изумрети око 60% примарних живих језика (Петровић, 2014: 29). 
Процес настанка, развоја, мењања и изумирања језика је сасвим приро-
дан и дешавао се кроз историју. Ипак, убрзани развој нове технологије 
донео је још убрзанији утицај енглеског језика на остале светске језике, 
који сваког дана постаје све наглашенији. Тако некадашње становиште 
да су се језици кроз историју мењали бивајући обогаћени разним туђи-
цама, а ипак нису изумрли јер се у језику задржавало само потребно 
док се непотребно губило, у данашње време постаје тешко применљи-
во, а прогнозе се не чине превише оптимистичним. На примеру српског 
језика кроз историју се могу уочити различити утицаји енглеског, немач-
ког, француског, турског језика. Сваки од ових језика оставио је траг у 
српском језику у виду англицизама, германизама, галицизама и турци-
зама. Било је и оних који су представљали део тренутног жаргона, те су 
се изгубили временом. Други су, пак, остали укорењени као саставни део 
српског језика. „Међутим, треба направити разлику између англициза-
ма који су укорењени и оправдани и оних који то још увек нису постали, 
а свакодневно на мала врата улазе у српски језик у изворном облику без 
икакве графолошке и фонолошке адаптације или са сасвим произвољ-
ном поменутом адаптацијом” (Боранијашевић, 2017: 64). Оваква ситуа-
ција очигледно води ка промени српског језика која се дешава великом 
брзином и није нимало налик оној која се дешавала кроз историју када су 
туђице природним путем постајале део српског језика.

Језик није само средство за споразумевање и обележје једног народа 
и националне културе, већ и „средство повезивања свих припадника јед-
ног народа – у простору (без обзира на то где живе) и у времену (претход-
них генерација са садашњом, садашње са будућим). Управо то омогућује 
друштвени напредак: потомци баштине сва достигнућа предака, која им 
бивају језиком пренесена” ( Телебак, 2011: 7). Управо стога је неопходно 
узети у обзир озбиљност ове ситуације, како би за будуће генерације био 
сачуван српски језик са свим својим националним обележјима, писмом 
на првом месту. Српско национално писмо је ћирилица које захваљујући 
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реформи Вука Стефановића Караџића представља једно од најсаврше-
нијих писама у коме сваком гласу припада по један знак. Због чега се 
онда стиче утисак да је национално писмо скрајнуто у односу на ла-
тиницу? Почев од различитих медија попут телевизије, штампе, елек-
тронских медија, преко књига које су штампане углавном латиницом до 
различитих натписа који обележавају називе фирми, продавница, ка-
фића, латиница је више него доминантна, да не спомињемо чињеницу да 
је већина тих назива на енглеском језику. Да ли је овде реч о покушају да 
се приближимо Европи и свету? Милорад Телебак наводи да „Срби имају 
грешну заблуду да је њихово писмо примитивно (а није, већ је једно од 
најсавршенијих), да с њим не могу у Европу (а у Европу су Срби давно 
ушли управо са ћирилицом)” (Телебак, 2001: 11). 

Поред тога што се већина како дневних листова тако и недељника и 
месечника штампа латиницом, неретки су примери у којима се у ћири-
личком тексту појављују речи исписане латиницом, док се и у оним штам-
паним ћириличким, као и у оним штампаним латиничким писмом масово 
појављују речи и фразе на енглеском језику. Наиме, ради се о пуком пре-
ношењу страних речи у оригиналу, без икакве фонолошке и графолошке 
адаптације, што није у складу с правописом српског језика према коме се 
у оваквим случајевима примењује прилагођено писање, тј. транскрипција 
(Пешикан, Јерковић, Пижурица, 2013: 171). „Изузетно се у ћириличком 
тексту понеко име може навести и у изворној латиници. То је, ипак, само 
изузетан поступак, попут оног кад из стилских разлога у нашем тексту 
оставимо непреведену страну реч или израз” (Пешикан, Јерковић, Пижу-
рица, 2013: 172). „Изузетан поступак” поменут у Правопису српскога језика 
нажалост постаје пракса у недељним и месечним магазинима који пред-
стављају узорак у овом истраживању, штампаним ћирилицом или лати-
ницом, где нису само страна имена употребљена у изворном, неприла-
гођеном облику, већ је то случај и са другим енглеским речима и синтаг-
мама. Поновљени поступак води ка правилу пре него изузетку, као што би 
то требало да буде. Твртко Прћић у том контексту тврди да је погрешно 
„писати англицизме у енглеском оригиналу, како у текстовима на лати-
ници (којој је енглески оригинал прилично близак) тако и у текстовима 
на ћирилици (којој енглески оригинал уопште није близак)” (Прћић, 2005: 
45). Милан Шипка такође наводи изузетне случајеве у којима се латиница 
може „помешати” са ћирилицом: „Употреба латиничког писма, или поје-
диних латиничких знакова, у оквиру ћирилицом писаног или штампаног 
текста (словна параграфирања, латинички наслови и цитати, ознаке међу-
народних мерних јединица, међународни називи и симболи хемијских 
елемената, математичи симболи итд.), а посебно у подручју друмског, 
железничког и авионског саобраћаја (саобраћајни знакови и обавештења) 
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и другим видовима писмене комуникације (мобилна телефонија, радиоте-
леграфија, телепринтерске поруке, електронска пошта и сл.), утврђена је 
законима и међународним стандардима, или је тек узуелна, тј. уобичајена 
у пракси без посебног законског или каквог другог регулисања” (Шипка, 
2009: 36). Примери у штампи не припадају ни једном од ових поменутих 
случајева и представљају неку нову, али распрострањену праксу.

1.Новијианглицизмиили„квази-англицизми”?

Позајмљенице чине саставни део српског језика, као и било ког дру-
гог живог језика. Тако се у српском језику поред турцизама, галицизама, 
германизама, налази и велики број англицизама који су кроз историју 
постепено улазилии у српски језик. Англицизам је „енглеска реч која је 
ушла у неки туђ језик и одомаћила се у њему; извесна особина енгле-
ског језика пренесена у неки стран језик; особеност енглеског језика” 
(Вујаклија, 2006: 47). 

Новијим англицизмима, с друге стране, сматрају се речи и изрази 
који су у српски језик ушли у последњих двадесет, двадесет пет година 
услед свеприсутног феномена језичке англоглобализације који за после-
дицу има појаву такозваног англосрпског језика, „једног новог и специ-
фичног варијетета српског језика, који би се могао подвести под домен 
социолекта” (Прћић, 2005: 69). Овај нови социолект својствен је углавном 
млађој популацији која своју језичку и другу културу стиче углавном 
путем популарних медија. Овакав „хибридни језик којим се они, а поне-
кад и не само они, служе, може се назвати једино англосрпским језиком: 
то је врста српског језика који (све више) одступа од својих норми и (све 
више) бива употребљаван према нормама енглеског језика” (Прћић, 2005: 
69). Ипак, као што и сâм аутор наводи, англосрпски се не односи на сваки 
утицај енглеског језика на српски. Оно што карактерише такозвани ан-
глосрпски језик јесте непотребна и неоправдана употреба енглеских ре-
чи у ситуацијама када се могу употребити постојеће српске речи.

И у групи новијих англицизама може се направити разлика између 
оних који су оправдани и ушли су у српски језик услед недостатка срп-
ских еквивалената, а углавном се односе на нове тековине и достигнућа 
модерне технологије, и оних, неоправданих, који су последица својевр-
сне англоманије и горепоменутог феномена англосрпског језика.

Трећу групу, опет, чинили би они англицизми који то уствари и нису, 
те их стога овде називамо „квази-англицизмима”, а односе се на све оне 
енглеске речи које се у српском језику употребљавају у изворној форми, 
без адаптације, било правописне, било граматичке. Тако се у усменом 
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говору, на пример, могу чути речи употребљене без наставака за падеже 
(енглеска норма), а у писаном тексту се срећу у оригиналу, тј. исписане 
према нормама енглеског језика, независно од тога да ли је реч о лати-
ничком или ћириличком писму. 

Предмет овог истраживања чине искључиво новији англицизми, са 
посебним освртом на „квази-англицизмиме”, са намером да се истражи 
у којој мери се овај феномен који је присутан у усменој комуникацији 
преноси и на писани текст, у овом случају новинарски дискурс. 

2.Методолошкиоквиристраживања

Проблем истраживања у раду представља прекомерна употреба нови-
јих англицизама у новинарском дискурсу, на примеру недељне и месечне 
штампе. Циљ истраживања је утврђивање учесталости појављивања нови-
јих англицизама у новинским чланцима недељних и месечних магазина, 
са посебном пажњом посвећеном истраживању присуства такозваних 
„квази-англицизама”, тј. ортографски (с обзиром да је реч о писаном дис-
курсу) потпуно неадаптираних енглеских речи и израза употребљених 
у поменутим новинским текстовима. Приликом истраживања у раду су 
коришћене метода анализе садржаја и метода студије случаја. 

Истраживање је имало за циљ да докаже или оповргне почетну прет-
поставку да се у новинарском дискурсу недељних и месечних магазина 
на српском језику налази већи број новијих англицизама, као и „квази-
англицизама”. 

Корпус за анализу представљају следећи недељни и месечни ма-
газини: „Базар”, „Hello”, „Story”, „Gloria”, „Lepota & zdravlje”, „Elle” и 
„Cosmopolitan”. Реч је о намерном узорку, тј. недељним и месечним часо-
писима који су у Републуци Србији објављени током фебруара 2018. 
године. 

На одабраном узорку извршена је анализа са циљем проналажења 
примера употребе новијих англицизама, на првом месту „квази-англи-
цизама”, у виду речи, синтагми и фраза.

3. Анализа

Анализу одабраног узорка, тј. трагање за „квази-англицизмима” у 
српском језику, започињемо часописом новинског предузећа „Полити-
ка”, јединим часописом који је штампан националним писмом, тј. ћи-
рилицом, а реч је о двонедељнику „Базар”, који код нас излази од 1964. 
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године. Истраживање је потврдило претпоставку да ће се у оквиру кор-
пуса најмање новијих и „квази-англицизама” наћи управо у овом нацио-
налном модном часопису у поређењу са осталим часописима који су ли-
ценцни („Gloria”, „Hello”, „Story”, „Elle” и „Cosmopolitan”), као и у часопису 
„Lepota & zdravlje” у чијем називу се већ може уочити утицај енглеског 
језика (знак &). 

Да ни традиционални српски магазин, штампан ћирилицом, није 
имун на новије и „квази-англицизме” указује и спроведено истражи-
вање. Наиме, већ на насловној страни „Базара” наилазимо на следећи 
наслов: Најбољи beauty1 блогови! Усред ћириличког текста налази се 
потпуно неприлагођена енглеска лексема beauty у значењу лепота. Прет-
поставка да је у данашње време већина читалаца двојезична не мора 
нужно бити истинита. Чак и да је тако, шта се дешава са осталим делом 
читалачке публике који не влада енглеским језиком? У овом случају је 
сасвим применљиво становиште Олге Панић-Кавгић у монографији Ко-
лико разумемо нове анлицизме да изворни говорници српског језика не 
разумеју у потпуности значење огромног броја англицизама који до њих 
свакодневно допиру путем медија, те наводи да „српски језик у јавној 
употреби врви од англицизама, са којима се припадници језичке заједнице 
на сваком кораку сусрећу, и које у великој мери не разумеју” (Панић-Кав-
гић, 2006: 10-11). Тако унутар часописа најпре наилазимо на одомаће-
не новије англицизме као што су тренд, супермодел, бренд, маркетинг, 
шопинг, фан, селебрити. Иако су ортографски и фонолошки адаптирани 
сходно правописним правилима српског језика о прилагођеном писању 
речи страног порекла, и већ одомаћени с обзиром на учесталост њиховог 
појављивања како у усменом тако и писаном новинарском дискурсу, не 
можемо а да се не запитамо где су одједном нестали мода, манекенка, 
робна марка, реклама, куповина, обожавалац, славна личност? Као што 
се може приметити, за све напред наведене новије англицизме којима 
заиста врви новинарски дискурс постоје еквиваленти у српском језику – 
речи које представљају саставни део нашег језика и већ дужи временски 
период су биле у употреби у српском језику, а означавају потпуно исти 
семантички садржај. У новије време, нажалост, тек понекад их можемо 
забележити у медијима насупрот поменутим терминима из енглеског 
језика. Следе случајеви прилагођених, али мање одомаћених новијих 
англицизама, нпр. финиш (завршница у шминкању), прајмер (уместо 
подлога у шминкању), тизер (уместо најаве за филм) итд. Ови, и њима 
слични, новији англицизми представљају апсолутне синониме постоје-

1 Приликом анализе корпуса примећене су различите комбинације ове именице са 
иманицамa из енглеског језика, попут beauty sleep или beauty news, али и српског 
попут beauty рутина, beauty препорука или beauty индустрија. 
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ћим српским речима, тако да их можемо сматрати сасвим непотребним 
англицизмима који подстичу ширење такозваног англосрпског језика и 
полако али сигурно потискују и истискују изворне српске термине из 
употребе. Стога је на нама, изворним говорницима, да покушамо да са-
чувамо богатство свог језика насупрот тренду2 (тенденцији) коришћења 
фенси (модерних) енглеских термина. У овом маниру Твртко Прћић 
наводи да „ми ипак речи за трку имамо – једино им треба дати прилику 
да дођу до изражаја” (Прћић, 2005: 160). 

Насупрот овим готово одомаћеним, иако сасвим непотребним, но-
вијим англицизмима, који су, ипак, прилагођени у складу са правилима 
српског правописа, наилазимо и на примере попут опозит или плус сајз 
модел3, где је реч о мање одомаћеним англицизмима, који осим тога 
поседују и недоследност с обзиром да су ортографски адаптирани, али 
фонолошки нису. Опозит, у значењу супротност, у складу са енглеским 
изговором требало би изговарати са с као опосит, а не са з, док је плус 
неопходно заменити са плас у синтагми плус сајз модел у значењу ма-
некенка крупније грађе. Ове измене и даље поменуте речи не би учини-
ле потребнијим, али би их бар учиниле прилагођеним нормама српског 
језика, ако се већ у њему користе. 

Трећа група новијих англицизама чија је употреба забележена у 
овом броју „Базара” названа је „квази-англицизмима” из разлога што се 
не могу сврстати у праве англицизме (били они новији или не), с обзиром 
да се ради о њиховој спорадичној и насумичној употреби у оригиналном 
облику. Они су као такви преузети из енглеског језика без било какве 
адаптације. Такав је пример употребе речи beauty с почетка анализе 
или именице make-up уметник, street style мода, web страница.4 Имена 
и називи из енглеског језика не спадају у англицизме, али ако се јављају 
у тексту на српском језику неопходно их је транскрибовати, што овде 
није случај, као у примерима: редакција Washington Post-а, Miss Earth, 
рад са Wave Model Management-ом5, заједно са директорком Sarajevo 
Fashion Week-a, на Америчком универзитету AU БиХ итд. У последњем 
примеру се може уочити да акроним AU, исписан латиницом, може бити 

2 Курзивом су тенденциозно наведени новији англицизми који се налазе у широкој 
употреби. 

3 Варијанта ове синтагме се појављује и у магазину „Gloria” у следећем облику: ‘plus 
size’ манекенка. 

4 У овим примерима је ситуација утолико озбиљнија јер се не ради само о спорадич-
ним речима које се појављују у тексту, већ синтагмама састављеним од две речи од 
којих је једна енглеска (са оригиналним писањем), а друга српска. 

5 Може се приметити да је на синтагму из енглеског језика, у два поменута случаја, 
пресликану заједно са енглеским правописом, додат наставак за падеж у српском 
језику.
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скраћеница оригиналног назива American University, док је БиХ исписано 
ћириличким писмом као и остатак текста. У претпоследњем, пак, по-
ред „шаренила” услед латиничког писма у речи Сарајево, очигледно је и 
пуко пресликавање енглеске граматичке норме јер је именица Сарајево 
употребљена у функцији придева, а, опет, синтагми Fashion Week додат 
је наставак за падеж сходно нормама српског језика. Као што је раније 
наведено, према правопису српског језика латиница се у ћириличком 
тексту може користити само у изузетним приликама, из стилских раз-
лога или ситуацијама које су дефинисане граматичким и правописним 
нормама српског језика.6 Примери уочени у анализираном корпусу не 
припадају овој групи, те се оваква употреба сматра недоследном и пот-
пуно непотребном, да не помињемо да је садржај неразумљив за одређе-
ни број читалаца. Оваква тенденција поспешује7 ширење англосрпског 
језика. Једина олакшавајућа околност је та што су позајмљенице које су 
коришћене у оригиналној форми од остатка текста визуелно „одвојене” 
курзивом. Стиче се утисак да и сами новинари осећају да им ту није ме-
сто, да не припадају тексту на српском језику (ћириличком или не). Пи-
тање је зашто их онда користе у овој форми.

Анализу настављамо недељником „Hello” у коме, иако је реч о ли-
ценцном магазину, није забележен превелики број новијих англициза-
ма. Почевши од оних већ укорењених новијих англицизама попут кас-
тинг (уместо аудиција), старт (уместо почетак) или аутсајдер (уместо 
особа која ту не припада, не сналази се итд), у интервјуу са познатим 
домаћим глумцем забележена је конструкција пећински човек style у 
којој норме српског језика нису испуњене на више нивоа. Најпре лексема 
style је пресликана у оригиналу према енглеском правопису8, а додатно 
је употпуњена речима пећински човек из српског језика – англосрпски 
језик у пракси! Да зло буде веће, синтагма пећински човек употребљена 
је у функцији придева (пуко преношење енглеске норме), што није свој-
ствено српском језику. Оваква накарадна конструкција могла би се лако 
„превести” на српски језик као стил пећинског човека. 

6 Сетимо се мерних јединица, саобраћајних знакова итд.
7 У овом контексту се уместо глагола поспешити често може срести новији англи-

цизам охрабрити (од енглеског encourage) настао превођењем и транспоновањем 
енглеске норме. Овакви англицизми припадају групи прагматичких англицизама 
који су теже уочљиви. 

8 Твртко Прћић у својој монографији Енглески у српском ову појаву назива сировим 
англицизмима, наводећи примере: E-MAIL, PREPAID, AIR BAG (Прћић, 2005: 145). 
Иако реч о примерима новијих англицизама, наведени примери се већ могу сма-
трати одомаћеним, а каткад се јављају у оригиналном облику (без транскрипције). 
У овом раду је ова појава названа „квази-англицизмима” и односи се углавном на 
спорадично појављивање позајмљеница у изворном облику. 
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Интерференција англофоне културе, у овом случају америчке, 
видљива је у примеру када позната домаћа певачица организује baby 
shower! Осим „квази-англицизма” употребљеног у овом контексту (питање 
је који проценат читалаца зна значење ове енглеске синтагме), овде се 
може уочити и утицај западне културе, тачније америчке. У нашој култу-
ри није устаљен обичај да труднице организују прославу у част још увек 
нерођене бебе, на којој од званица добија поклоне за дете. У нашој култури 
организују се бабине (беби се долази у посету након што је рођена). 

Распрострањена је и употреба енглеског акронима VIP, од енгле-
ског Very Important Person (дослован превод био би веома важна особа), да 
означи познату или утицајну личност. Овај акроним се такође користи у 
оригиналу и углавном стоји на месту придева. 

У овом броју часописа „Hello” запажена је и учестала употреба нови-
јих англицизама (прилагођених додуше), попут трендсетерка, стајлинг 
или оутфит, толико распрострањених у модном новинарском дискурсу 
да се запитамо да ли су икада постојале даме које диктирају моду или 
одевне комбинације. 

У недељном магазину „Story” ситуација је слична. Тамо срећемо 
прес-конференцију, али не и конференцију за штампу, позната манекен-
ка покреће сопствени бизнис а не посао, а особа више није слободна већ 
сингл. И поред већ познатих трендова и брендова појављују се и едито-
ријал и ди-џеј9, а оно што скреће пажњу већ на самом почетку, у најави 
новинских наслова, је чињеница да одељци у овом часопису гласе овако: 
Story cafe (без дијакритичког знака изнад слова е у речи café, док је уну-
тар часописа ова реч правилно исписана), Lifestyle, Party, Story cocktail, 
да не помињемо чињеницу да су наслови Story cafe и Story cocktail погре-
шно написани, јер би према енглеском правопису речи café и cocktail тре-
бало исписати великим словом. У оквиру ових одељака надаље срећемо 
наслове попут Beauty star (поново мало s), Wellbeing, Fitness или Fashion 
Editorial (овог пута написано правилно, са великим е). А све то заједно у 
комбинацији са српским речима и именима изгледа као једна прилично 
чудна мешавина која све мање личи на српски језик.

У недељном магазину „Gloria” поред већ укорењених новијих ан-
глицизама попут lajkova, brendova, „bekstejdža” (овог пута под наводни-
цима, са додатном информацијом у наставку текста у виду апозиције: 
иза сцене, што у ствари представља дослован превод), наилазимо и на 
адаптиран англицизам беби-фејс где су примећене недоследности при-
ликом адаптације. Наиме, иако се у пракси срећу обе варијанте, беби и 
бејби, мишљења смо да је једино друга варијанта прихватљива с обзиром 
9 У Речнику новијих англицизама стоји да се овај новији англицизам пише спојено, 

као једна реч, тј. диџеј (vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 65).
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да одражава енглески изговор. Друга недоследност односи се на цртицу 
између ове две речи. У Речнику новијих англицизама аутори наводе да се 
транскрибоване енглеске сложенице пишу састављено уколико је у срп-
ском језику „однос између саставница непрозиран, што чини да се реч 
поима као целовит језички знак који изражава један јединствен појам” 
(vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 11) без обзира да ли су саставнице у ори-
гиналу написане спојено, одвојено или са цртицом. Уочен је и сличан 
пример употребе сложенице шоу-бизнис уместо шоубизнис.

У овом узорку је англицизам мејкап употребљен у прилагођеној фор-
ми. Интересантно је, пак, да поред make-up уметника који се појављује у 
„Базару”, овде се сусрећемо са конструкцијом мејкап артисткиња. Може 
се уочити да су приликом адаптације овог новијег англицизма примење-
на и правила родне равноправности, те од енглеског artist добијамо „срп-
ску” варијанту артисткиња. 

И овог пута се појављују називи компанија, нпр, који су исписани 
изворним енглеским писмом. Иако у овом случају није реч о англициз-
мима јер се ради о именима, ипак је потребно скренути пажњу на тен-
денцију да се називи користе у изворном облику, а не прилагођеном као 
што би требало, а да им се уз то често додају падежни наставци у српском 
језику, који чак нису одвојени цртицом од изворне енглеске речи. Такви 
су примери попут: акције Facebooka или новинари британског Daily Maila. 

Као што се и могло претпоставити, месечни магазин „Lepota & zdravlje” 
обилује новијим англицизмима и „квази-англицизмима”. Тако поред бес-
крајног понављања именице мејкап (као да никада нисмо имали шмин-
ку), аутфити су искључиво тренди или ин, присутни су различити брен-
дови и фанови, а шаре више не постоје - сада су то искључиво принтови. И 
даље је наглашена тенденција коришћења именица beauty и look у извор-
ном писму, тј. потпуно нерилагођеном облику, док се конструкција модни 
микс примећена унутар часописа у најави наслова јавља у облику модни 
mix. Оваквих, неприлагођених, конструкција има у изобиљу, на пример: 
фестивал world музике, beauty режим, burgundy црвена, oversized капут, AI 
(од енг. Artificial Intelligence) ликови, IT (од енг. Information Technologies) пра-
во итд. „Енглеско-српске” синтагме попут ових представљају још озбиљ-
нији проблем од насумичних „квази-англицизама” којих има у изобиљу, 
јер указују на снажну интерференцију између двају поменутих језика. 
Последње две поменуте синтагме осим интерференције на лексичком 
ливоу карактерише и интерференција на синтаксичком новоу, јер су ове 
скраћенице које су употребљене у изворном облику осим тога употребље-
не у функцији придева, што је карактеристика енглеског језика, док су 
овакве конструкције потпуно непознате српском језику. Добро је позната 
изрека да више пута поновљена лаж постаје истина. Да ли постоји опа-
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сност у овом случају да више пута поновљена, иако накарадна, конструк-
ција полако постаје део српског језика? Можда, ипак, страх пуриста да 
српски језик полако изумире није потпуно неоснован.

Осим ових „мешовитих” конструкција присутне су и изворно енгле-
ске фразе и реченице, попут рекламног наслова: SPF је must have. Намеће 
се питање да ли неко ко не влада знањем енглеског језика из ове фразе 
може закључити да се уствари ради о неопходности заштитног фактора? 
Ова реченица, као и насумичне изворне енглеске синтагме попут fashion 
news, winter blues, smokey eyes, food style, Valentine’s special (са очуваним сак-
сонским генитивом!), navy blue итд, с обзиром на њихову насумичну упо-
требу, не могу се сврстати чак ни у сирове англицизме (Прћић, 2005), већ 
их стога овде називамо „квази-англицизмима”, иако су на сигурном путу 
да то постану услед све чешће употребе, као што је напред поменуто. 

Осим очигледних и сирових или „квази-англицизама”, постоје и они 
које је теже препознати, а јављају се у виду синтагми или реченица које 
одражавају норму енглеског језика. „У оваквим случајевима, значења 
и/или употребе својствене облицима енглеског језика крију се у обли-
цима српског језика, који се релативно брзо одомаћују, па стога другу 
групу чине скривени англицизми” (Прћић, 2005: 121-122). Такав пример је 
уочен у овом узорку у наредној реченици: И сами смо имали много оних 
“шта-ми-је-ово-требало-у-животу” момената. У фрази шта-ми-је-ово-
требало-у-животу је уочљиво пуко пресликавање енглеске норме у виду 
конструкције у функцији вишесложног придева. У енглеском језику су 
овакве конструкције уобичајене (нпр. a five-year-old girl или I-know-all-
about-it attitude), али српском језику су свакако стране и нису у складу са 
нашим правописним и граматичким нормама (посебно треба нагласити 
употребу цртица између речи (енг. норма)).

За разлику од магазина „Lepota & zdravlje” у коме неки одељци носе 
називе на српском језику, док су други у оригиналној енглеској форми, 
у месечном магазину „Elle” сви тематски одељци су названи неприла-
гођеним енглеским речима или фразма, и то: style, haute culture, fashion, 
beauty и life style. Имена људи и овог пута одражавају изворну енглеску 
форму (супротно нашем правопису). Осим тога, опет је забележена тен-
денција изворног писања са наставцима за падеже или множину у срп-
ском језику. Тако су уочени followeri у првом делу, а фоловери у другом 
делу истог текста, као и outfiti, да би били пропраћени инфлуенсерима 
и инфлуенсеркама, хејтерима, јутјуберкама и сл. У свом том „шарени-
лу” прилагођених и неприлагођених форми наилазимо и на roll model !?! 
уместо role model, у значењу узор.10

10 Ова појава илуструје разлоге бујања англосрпског језика, јер се превођење без цен-
зуре претвара у надрипревођење (Прћић, 2005: 53-56 и 194-196). И у часопису „Hello” 
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И овог пута су, поред спорадичних „квази-англицизама” попут: 
comeback, trench (да би већ на следећој страни то био тренч!), top tips 
или boyish tailoring, присутне и хибридне енглеско-српске конструкције 
попут: cut-out рамена, cool блејзера, fashion тенденција (а не енг. тренд?), 
basic мајица, off-duty изглед итд. У овом месечнику су „новинари-преводи-
оци” отишли и корак даље, те су осим енглеско-српских синтагами про-
извели и енглеско-српске лексеме, као што је fashionistkinja!?!11 (у свом 
пуном политички коректном облику). Попут раније поменутих облика 
додавања падежних наставака на властите именице у изворном писму, у 
овом броју на пример Billiya Wildera или Don Juana de Marca, интересантан 
је пример Sofije Coppole (Sofia је одједном постала Sofija, са ј), док је у пре-
зимену задржано изворно писање, а додат је падежни наставак. Још један 
сличан пример је прича о запоселенима у Googlu, Facebooku и Linkdinu.12

Претпоставка да је у данашње време очигледно неопходно знати енгле-
ски језик како бисмо разумели српски, огледа се у следећем примеру. У 
часопису „Elle” појавила се оваква реченица: „Равни сакои са двоструким 
копчањем треба заслужено да носе префикс THE”. Да бисмо разумели зна-
чење ове реченице, тј. да су дворедни сакои сада must13, неопходно је бар 
основно познавање енглеског језика, с тим што би познавање енглеског 
језика подразумевало и разликовање између одређеног члана и префикса, 
па макар овај термин био употребљен у пренесеном значењу. 

Анализу одабраног узорка завршавамо примерима из часописа 
„Cosmopolitan”. У овом месечном магазину, за разлику од часописа „Elle”, 
а попут часописа „Lepota & zdravlje”, у садржају се појављују називи 
одељака на српском језику, као што су каријера, љубав и страст и инспи-
рација, али и они на енглеском језику пoпут: cosmo vibes, beauty, fashion, 
body love и lifestylist. 

уочен је један такав пример. У тексту о енглеској краљевској породици, уместо 
стриц појављује се именица ујак! (према енг. uncle – стриц, ујак или теча). Овај 
пример илуструје поменуту појаву надрипревођења или површинског превођења, без 
удубљивања у суштину. 

11 На сличан пример наилазимо и у часопису „Lepota i zdravlje”, а у питању је реч 
eSportista.

12 Примећујемо да су прве две именице исписане изворним писмом, а друга је прила-
гођена (изворни облик је LinkedIn). Штавише, прилагођено би је требало изговорити 
као Линктин, са т. Опет су „испливали на површину” принципи површинског или 
надрипревођења, јер се не поштују правила транскрипције, а речи се насумично 
прилагођавају. У том маниру се за уређај, справу, у нашем узорку појавио новији 
англицизам који је у „Базару” геџет, а у магазину „Lepota & zdravlje” гаџет. У овом 
броју бележимо и супротну појаву – занемаривање падежних наставака, која се 
јавља као последица интерференције енглеског и српског језика и преношења из-
ворних норми, те срећемо следећу конструкцију: „Британски научници са Leeds 
University утврдили су. . . ”

13 У духу расправе намерно је употребљен новији англицизам. 
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Резултати анализе указују на тенденцију коришћења такозваних 
„квази-англицизама”, тј. пуког транспоновања речи и фраза из енглеског 
језика у српски. Такви су примери: mix & match, copy paste, fashion wall, love 
notes, leather look, stripe vibe, fluffy shine итд. Осим тога, као и у осталим 
часописима из нашег узорка, уочена је учестала, али недоследна, упо-
треба новијег англицизма који се у једном тренутку појављује у облику 
makeup (неприлагођен облик, тј. сирови англицизам), да би у следећем 
то били make up14 трендови. У овом броју часописа примећена је и честа 
употреба термина изблендати (у значењу помешати)15, који представља 
хибридну творевину и резултат насумичне употребе и адаптације енгле-
ског глагола blend, уз додат префикс и суфикс на српском језику!

Осим бројних примера употребе „квази-англицизама”, забележена 
је и употреба скривеног англицизма у фрази најбољи месец икада. Овде 
је реч о интерференцији енглеског језика на прагматичком нивоу, те 
једноставном пресликавању енглеске конструкције the best month ever. 
Овакве фразе могу се често чути и у свакодневном разговору, посебно 
припадника млађе популације, на пример: најбољи филм икада, најпрак-
тичнији програм икада итд. 

Закључак

Након спроведеног истраживања и презентоване анализе, потврђена 
је почетна претпоставка да је у новинарском дискурсу недељних и ме-
сечних часописа присутан већи број новјих англицизама, као и „квази-
англицизама”. 

У корпусу на коме је извршена анализа, тј. новинским текстовима 
недељних и месечних магазина који припадају одабраном узорку, уочене 
су четири различите тенденције. 

Прва тенденција се односи на очигледне, одомаћене новије англици-
зме који су адаптирани сходно правописним и другим нормама српског 
језика и на природан начин интегрисани у српски језик.

Друга тенденција односи се на појаву која је у овом раду названа „ква-
зи-англицизмима”, а тиче се спорадичне употребе речи, синтагми, фраза, 
чак и читавих реченица из енглеског језика, у неприлагођеној форми.

14 Треба нагласити да је овде реч о неприхватљивој форми с обзиром да је make up 
фразални глагол и има више значења као што су: надокнадити, искупити се (make 
it up to someone или make up for something), помирити се с неким (make up with 
someone), измислити (make something up) итд, тако да никако не може бити употре-
бљен у овом контексту. 

15 Реч је иначе о мешању боје за шминкање, а не коришћењу миксера или блендера, 
на пример.
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Трећа појава је комбинација две претходне поменуте тенденције, тј. хи-
бридна творевина настала спајањем речи из енглеског и српског језика (кат-
кад прилагођених, а каткад не) и мешањем норми једног и другог језика. 

Четврта група односи се на оне мање уочљиве, скривене англицизме, 
који подражавају норме енглеског језика.

Што се учесталости појављивања тиче, најприсутнији су „квази-англи-
цизми”. Иако их не можемо сврстати у групу „правих” англицизама, јер је 
реч о спорадичном појављивању оваквих конструкција, требало би обрати-
ти пажњу нa ову масовну појаву. Чињеница је да се одређене конструкције 
појављују учесталије од других, насумичних. Ова појава води закључку да 
је само питање дана када ће „више пута поновљена лаж постати истина”. 
Тако „квази-англицизми” могу лако постати англицизми, енглеске норме 
постати српске, а обе појаве заједно део неког новог језика. Назовимо га ан-
глосрпским или новосрпским, овај хибридни језик је наша реалност, а уко-
лико, као изворни говорници српског језика, не утичемо на колективну 
свест по овом питању, ова стихијска појава може резултирати утемељењем 
новосрпског језика. Ако се уплив „квази-англицизама” настави овом дина-
миком, питање је времена када ће српски језик бити замењен новосрпским 
који, нажалост, може имати све мање додирних тачака са српским језиком. 
Стога је неопходно да свој језик почнемо третирати као куртурно благо, 
што и јесте, и сачувамо га као једно од основних обележја наше националне 
културе. 
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Увод

Образовање у Републици Србији, као и у некадашњој СФРЈ, претр-
пело је бројне промене. Ове промене су можда и највидљивије на при-
меру средњег образовања – издвојиле су се четири фазе образовања: 
прва, од краја 1950-их до средине 1970-их, друга од средине 1970-их до 
почетка 1990-их, трећа од почетка 1990-их до почетка новог миленијума 
и четврта, од почетка новог миленијума до данас. 

Свака од ових фаза има своје специфичности, међутим, у овом раду 
фокус је на две – фазу од средине 70-их до почетка 90-их и фазу од 
почетка новог миленијума до данас. Чини се да су ове две фазе донеле 
најозбиљније реформе у средњошколском образовању. Наиме, среди-
ном седамдесетих година прошлог века у средње школе тадашње СФРЈ 
уводи се потпуно нови концепт образовања – усмерено образовање. Оно 
је подразумевало јединствени концепт средњег образовања диверсифи-
кован према степенима стручне спреме, што је практично значило да 
се средње образовање може поделити у две фазе: прву, у трајању од две 
године, која би ученицима пружала опште образовање и била „зајед-
ничка” за све ученике и другу, у трајању од такође две године или само 
годину дана (у зависности од избора степена стручне спреме ученика), 
која би ученицима пружала стручно образовање. Друга фаза која је у 
фокусу овог рада јесте фаза која је почела почетком новог миленијума и 
траје до данас. За њу је специфична реформа у образовању којом се уводи 
дуално образовање – систем по којем би ученици који похађају средње 
стручне школе имали и одређен број радних сати у пракси, са идејом да 
по завршетку средњих школа почну одмах да раде. Ако се сагледају ова 
два типа образовања, дуално и усмерено, јасно је да су она у многоме 
слична. Па ипак, као и сваки систем, имају и своје добре и лоше стране.

1.Образовнидискурс

Иако је дефиниција појма дискурс много, као најосновнија узима се 
она која каже да је дискрус језичка структура и значење изнад нивоа рече-
нице. Ипак, с обзиром на саму сложеност овог појма, боље је дефинисати 
га као језик у употреби, што би била његова најједноставнија одредница. 
С друге стране, Џенифер Коутс, позивајући се на дефиницију Холвеја, у 
својој књизи наводи да је дискурс „систем исказа који повезује заједнич-
ко значење и вредности.” (Coates, 2013: 216) Приметно је да се у савре-
меним студијама културе појам језика све чешће замењује појмом дис-
курса, а разлог томе свакако лежи у чињеници да је у концепт дискурса 
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уткана компонента вредности. Када човек говори, он мора изабрати од-
ређени систем значења и вредности у оквиру којих се изражава, те стога 
неутрални дискурси не могу постојати. Избором система значења и вред-
ности у оквиру којих се особа изражава, она одређује и свој идентитет, 
односно своју позицију у односу на постојеће дискурсе или системе вред-
ности у друштву. Оваква врста избора чини особу активним чланом јед-
ног друштва, те када она репродукује доминантан дискурс, доприноси 
одржавању постојећег стања друштва. С друге стране, према ауторки 
Коутс, када се доминантан дискурс доведе у питање, то онда доприноси 
његовој промени, а самим тим и промени система вредности Дискурси 
дакле, осликавају ставове, мишљења, па и идеологије. Све ово се односи 
и на друштво, па следи да у сваком друштву постоје доминантни дис-
курси. С обзиром да доминантни дискурс режимом свог поретка диктира 
логику говора и аргументовања, може се рећи да мишљење индивидуума 
не одређује поредак дискурса, већ напортив, поредак дискурса дикти-
ра и одређује мишљење и говор индивидуума. Дакле, уколико у поретку 
значења постоји нешто што је означено као негативно или одбачено, ин-
дивидуум ће то такође одбацити, спонтано или свесно, уколико дође до 
дилеме одлуке. 

Доминантни или владајући дискурси у свом поретку држе науку, 
политику, морал, филозофију дате епохе и референцијални су за све дис-
курсе нижег ранга. (Брдар, 2005: 150) Велики дискурс се, према томе, не 
може свести на идеологију, науку, филозофију – жанровски је неодредив 
због тога што је основни оквир конституције свих жанрова и њиховог уза-
јамног споразумевања. Он покрива топое моћи, вере и знања. Под топоом 
моћи подразумевају се ауторитет и политичке установе, под топоом вере 
идеологије и вредносна опредељења, док се под топоом знања подразу-
мева наука и филозофија која функционализује ради самообнављања. 
(Исто: 151) Иако се владајући дискурс промовише кроз с дискурсе знања 
и вере, као самоуниверзализвован, он никако не може владати сам од 
себе, те су његове компоненте стабилности, према Брдару, ум, ауторитет 
и институција. То значи да поредак дискурса постаје поредак ума само 
ако је истовремено део и институционалног поретка и поретка владавине 
ауторитета. На овај начин дискурс се учвршћује, те обезбеђује легити-
мациону нарацију која прати готово све практично-политичке процесе. 
(Исто:153) Самим тим, дискурс има изузетно важну функцију у институ-
ционалном поретку, те следи да он никада не може бити неутралан. 

Дискурс је суверен – тој суверености, пре свега, доприноси симбо-
личка моћ коју он носи са собом а која му помаже да на своју страну 
придобије умове и интелигенцију. У таквим условима говор појединца у 
једној интелектуалној и политичкој заједници одређеног друштва стиче 
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легитимитет, те признање да је потенцијални дискурс знања, на основу 
прећутног консензуса који се не може нарушити а да онај ко то чини не 
изгуби легитимност. У том случају дошло би до искључења из режима 
дискурса, из саме заједнице, као и из учешћа у сувереном политичком 
поретку.

Образовање је један од најважнијих сегмената сваког друштва. Ова 
изузетно широка категорија обухвата све нивое социјализације и инте-
грације у друштво и има своје вредности којима је вођено. Често се дешава 
да се термин образовање поистовећује са термином васпитање, међутим, 
ова два појма се разликују. Тако, постоји сагласност да се појам образо-
вање користи као ужи појам од појма васпитање, те се најчешће односи на 
школско образовање. Васпитање се схвата као процес који се, пре свега, 
одвија у породици, али такође и у образовним установама, те се зато овај 
појам сматра ширим од појма образовања.

Образовање се, у најужем смислу, схвата као процес усвајања знања. 
Према Социолошком лексикону, образовање је „друштвени процес, рела-
тивно издвојени део процеса социјализације и васпитања као увођења 
младих чланова друштвене заједнице у друштвене процесе – у којем 
млади чланови стичу знања и умећа која су од значаја за њихове будуће 
делатности у друштву – пре свега за учешће у радном процесу (на основу 
друштвене поделе рада), за друштвену комуникацију, усклађивање свог 
понашања с другим члановима друштва, итд.” (Лукић, Печујић, 1982: 
415) Дакле, образовање можемо дефинисати и као процес путем којег се 
особа обликује и оспособљава за живот у одређеној заједници.

У свом ширем значењу, појам образовање представља сталан про-
цес остваривања вредности, и то је процес који траје читавог живота. 
„Суштинска одлика тог процеса састоји се у прожимању и повезивању 
формалног, неформалног и информалног1 образовања у индивидуалном 
развоју и духовном обликовању сваког појединца.” 

Дакле, образовање јесте врло широка категорија и обухвата све 
нивое социјализације и интеграције у друштво. Оно је, такође, сачиње-
но од вредности, те мора бити идеолошко. И управо ту се може увидети 
образовни дискурс. „Ако је образовање управљање, формирање карктера 
или личности, онда не може нити сме бити неутрално. (Кампс, 2007: 95) 
Дакле, како постоје сви други, постоји и образовни дискурс. Он се мани-
фестује не само у школству, већ и у медијима, али и у политичким идео-
логијама, мења се и прилагођава времену како би опстао.

1 Информално образовање означава „животну школу” и заснива се на личном иску-
ству, усвојеним друштвеним вредностима и самоиницијативном учењу – извор: 
Павићевић, Петровић (2015): Разлике између формалног, неформалног и информал-
ног образовања, Зборник радова Учитељског факултета, бр 9, стр. 103-113
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2.Усмеренообразовање

Усмерено образовање први пут се помиње маја 1974. године на десе-
том Конгресу Савеза Комуниста Југославије, када се као једна од пре-
порука јавља тенденција ка профилисању, односно усмеравању образо-
вања. Тада је донета и Резолуција о задацима СКЈ у социјалистичком са-
моуправном преображају образовања и васпитања, која је, уз Резолуцију 
Савезне скупштине о развоју васпитања и образовања на самоуправним 
основама (1970) до детаља разрадила концепт усмереног образовања. 
Идејни творац оваквог концепта образовања је Стипе Шувар, а према 
његовим речима ова свеобухватна реформа школског система имала је 
за циљ да обезбеди „функционалнији однос између типа стеченог обра-
зовања и запошљавања, односно између образовне делатности и удру-
женог рада.” (Шувар, 1977: 113) Дакле, најједноставније речено, усме-
рено образовање подразумевало је укидање гимназија класичног типа 
и средњих стручних школа, док се уводио концепт средњег образовања 
диверсификованог према степенима стручне спреме, којих је било пет. 
Ово је подразумевало да дотадашња прва два разреда средње школе буду 
преображена у својеврсну заједничку основу, која би ученицима обезбе-
дила општа знања која би им омогућила да даље школовање наставе кроз 
усавршавање према избору занимања. Након завршене друге године, 
ученици би се опредељивали за образовни профил (струку). Сам концепт 
усмереног образовања био је заснован на размени између образовног и 
производног сектора, односно „школе и творнице” према речима Шува-
ра, који је овај концепт изнео у својој књизи Школа и творница: у сусрет 
реформи одгоја и образовања из 1977. године. „Организација удруженог 
рада материјалне производње или неке друштвене дјелатности мора 
бити исходишни носилац реформе образовања. У ком смислу? У том да 
каже: требају нам људи таквих и таквих стручних квалитета, и таквих и 
таквих друштвених квалитета: изволите ви у радној организацији одгоја 
и образовања изграђивати, одгајати, образовати, оспособљавати такве 
људе, а ми ћемо давати средства. То је размјена рада, уз полагање рачуна 
узајамно једни другима.” (Исто: 112) Замисао Шувара би у пракси тре-
бало да изгледа овако: фирме дефинишу какав образовни профил им је 
потребан, средства за образовање издваја држава из буџета који се фор-
мира од вишка произведеног у тим фирмама, а ученици који се ишко-
лују за те профиле одлазе на праксу или се запошљавају у тим фирмама. 
Касније, уколико желе, имају могућност преласка на другу позицију у 
том предузећу тако што би се доквалификовали или преквалификова-
ли за исту. Као основни разлог за овакву реформу образовања наводи 
се смањење незапослености, односно, рекло би се да је готово постојала 
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могућност пуне запослености. „Оваква логика требало је да, у идеалној 
варијанти реши проблем незапослености тако што ће направити јаку 
везу између избора занимања и тржишта радних места. Другим речима, 
не би више било стручњака на бироу или младих људи који не могу да 
обављају праксу или приправнички стаж у одговарајућим организаци-
јама (...).” (Бачевић, 2006: 114)

Сам концепт усмереног образовања чини се готово идеалним реше-
њем за смањење незапослености, али мора се нагласити и његова идео-
лошка подлога. Наиме, образовање је перципирано као један од главних 
узрочника репродукције друштвене неједнакости, односно јаза између 
две стране – оних који мисле и оних који производе. „Стога, систем ус-
мереног образовања био је замишљен тако да, поред ’идеалне’ запосле-
ности, обезбеди и неутрализацију или чак нестанак класних разлика 
које су наставиле да постоје у социјализму. Могућност даљег школовања 
поред рада, чинила је ситуацију у којој радник након, рецимо, пет година 
рада у предузећу одлучи да заврши факултет, врло изводљивом. У том 
смислу, усмерено образовање - увођењем заједничке основе, и затим 
могућношћу избора образовног профила и дошколовања – требало је да 
оствари марксистичку утопију у којој свако може да се бави активно-
шћу која му одговара, у оквиру друштвених потреба, не више дефиниса-
них од стране државе, већ од стране произвођача, који би контролисали 
државне фондове.” (Шувар, 1977: 76)

Шувар је сматрао да се „школа и творница” изједначавају према 
положају у друштвеним односима репродукције, те да је једина разли-
ка у томе што се у „творницама” производи новостворена вредности, 
однсно вишак вредности, док се у школама „производи” задовољавање 
образовних потреба, које је такође елемент друштвене репродукције. 
Даље, држава више неће додељивати и одређивати средства за образо-
вање, те Шувар истиче да је овакав потез заправо деетатизација обра-
зовања. „Превладава се грађанска ‚употреба‘ образовања: образовати се 
колико хоће и за што хоће могли су само појединци, којима су то до-
пуштале њихове материјалне прилике, заправо њихов класно-социјални 
положај. (...) Овде је битан појам потреба. Што је то потреба у образо-
вању, образовна потреба? Потребе појединца не могу бити, у друштву 
чији је идеал заједничност, приватне потребе, већ у његовој радно-жи-
вотној средини признате особне потребе. (...) Образовне потребе у југо-
словенском социјалистичком друштву треба да се утврђују у основној 
јединици друштвеног рада, у основној организацији друштвеног рада.” 
(Исто: 115) Дакле, не само да је овакав принцип образовања представље-
но као решење за смањење незапослености и деетатизацију, већ оно има 
и идеолошку функцију, односно, идеолошко оправдање – оно је покушај 
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брисања разлика између класа, првенствено између радничке и инте-
лектуално-бирократске класе. То се најјасније види у следећим речима 
Шувара: „да би се развила ова нова друштвена функција образовања, оно 
се мора ‚уградити‘ у радни процес: мора се превладати издвојеност и 
изолираност педагошког односа у школи. Та ‚затвореност‘ образовања у 
школи у грађанском је друштву била, а у социјализму се обнављала, из-
раз осамостаљености духовне производње према материјалној, подјеле 
рада на умни и физички, експропријације произвођача не само од сред-
става производње, већ и од властитих духовних снага.” (Исто: 115-116) 

Шувар, дакле, у југословеноском друштву упркос тада актуелном 
социјалистичком уређењу, и даље види елементе капитализма и буржо-
аске доминантности. Због тога, он оваквом реформом покушава да на 
неки начин спречи и реши друштвене проблеме који су резултат нездо-
вољавајућег односа између производног сектора и сфере образовања, 
и то објашњава на следећи начин: „није довољно преобразити школу и 
процес образовања интегрирати у удружени рад, да би се преобразило 
друштво, штовише преображај школе и образовања и не може се постићи 
већ само као један од дјеломичних преображаја у свестраном револу-
ционарном мијењању производних односа. Али, чињеница је да се без 
преображаја образовања не може изградити друштво удруженог рада.” 
(Исто: 116) Шувар, дакле, сматра да би се самоуправни социјализам и 
сама трансформација друштвених односа најбоље остварила кроз сис-
тем образовања који он предлаже. 

Иако је марксиситички систем већ био формално успостављен, 
постојале су области у којима он није функционисао. Стога је реформа 
образовања према Шувару морала бити спроведена кроз систем, што 
би значило да би усмерено образовање обухватало много више од саме 
реформе образовања, али је постојала и тенденција да се субјекти обра-
зовног процеса знатно удаље од самог овог процеса. „Усмерено образо-
вање, дакле, било је системска реформа, усмерена првенствено ка томе 
да регулише ‚грешке у систему‘.” (Бачевић, 2006: 116) Такве „грешке” 
односе се, пре свега, на незапосленост која је непрестано расла. Наиме, 
уколико би се усмерено образовање спровело у потпуности, прогнозиран 
је готово нестанак незапослености и то међу популацијом која је њоме 
била највише погођена – младима. Шуварове „творнице” би исказале 
потребу за неким образовним профилом за који би се ученици у средњим 
школама оспособљавали, те би то обезбедило истовремено прилив радне 
снаге предузећима, али и финансијску и социјалну сигурност младима. 
Усмерено образовање требало је, у својој идеалној верзији, да обезбеди 
високу запосленост, привредни раст и економски напредак, те је управо 
ово приказано као основни задатак оваквог концепта образовања. 
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Међутим, постојала је још једна „грешка у систему”, не толико по-
тенцирана као претходна, коју је усмерено образовање требало да ко-
ригује. Наиме, од 1968. године јављају се критике које потецирају одбој-
ност према такозваним „остацима буржоазије”, технократији и бирокра-
тији, за које се сматрало да су и даље повлашћена класа. С обзиром на 
државно уређење и саму марксистичку синтагму да у једном друштву 
не треба да постоје класе, усмерено образовање требало је, дакле да овај 
„проблем” реши. „(Стога је) докидање затворености образовног процеса 
у школи и повезивање образовања с раним укључивањем младих нараш-
таја у друштвени рад и одлучивање значајан колосијек интелетуализа-
ције рада, односно развијања интелектуалних способности од оних од 
којих се у наслијеђеној подели рада није тражило да мисле, као и разви-
јања радно-производних способности од оних који су живели ‚књишки‘ 
и радили ‚уредски‘.” (Шувар, 1977: 78) Овакав став се, на први поглед, не 
чини проблематичним: према марксизму, неопходно је класне разлике 
свести на најмању могућу меру и то на такав начин да се припадницима 
радничке класе омогући бављење занимањима и активностима које су, 
до тада, биле резервисане само за интелектуалце, док се ови други упо-
знају са елементима производног рада. Овиме је требало да се заустави 
репродукција класне структуре друштва. Међутим, проблем је настао 
када је жеља за заустављањем класне репродукције прерасла у констант-
ну критику такозване привилеговане класе, односно, оне која је тако пер-
ципирана – бирократа, интелектуалаца, научника, па касније чак и свих 
оних са факултетском дипломом. Дакле, може се рећи да је покушај зау-
стављања репродукције класне структуре и умањења разлика довео до 
суште супротности: разлике су, кроз критику, биле још више истицане, 
а како сам Шувар каже „јер у садашњем систему посједовање титуле и 
дипломе наликује на неку врсту уживања доживотне ренте!” (Исто: 117)

Већ овде се назиру и прве нелогичности када је реч о усмереном 
образовању, те његовим циљевима и задацима. Нема сумње да је неза-
посленост била велики проблем, али никако се не може рећи да је то био 
проблем само радничке класе, већ је погађао и интелектуалне слојеве. 
Узрок незапослености био је у економској политици која се тада водила, 
али су интелектуалци, у реторици усмереног образовања, били озна-
чени као главни кривци у процесу репродукције класне неједнакости и 
мистификацији социјалних односа. (Бачевић:2006:117-118) И сам Шувар 
сматра да су „homo faber и homo sapiens друштвено одвојени, отуђени, не 
мире се у истој личности, супротстављени су и у постојању различитих 
класа. А образовање има свој основни смисао да придоноси одржању те 
подијељености, коју другим речима можемо назвати подијељеношћу 
материјалне производње и духовне производње, физичког и умног рада, 



169Образовни дискурс – дуално и усмерено образовање

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 161-184

привредног и непривредног рада, односно друптвеном подјелом рада. 
Образовање је заправо изграђено као специфичан ритуал којим се иде 
за тим да се људске мањине као друштвене елите издвоје и да се ставе 
на пиједестал који је људским већинама недоступан.” (Шувар, 1977: 89)

Усмерено образовање је уведено школске 1977/1978. и овај концепт 
образовања био је актуелан до почетка деведесетих година, односно до 
самог распада бивше Југославије. У Закону о усмереном образовању и вас-
питању (18. април 1986.) усмерено образовање се дефинише на следећи 
начин: „усмерено образовање и васпитање је битан чинилац развоја со-
цијалистичког друштва који обезбеђује кадровску репродукцију и раз-
вој материјалних производних снага, доприноси повећању продуктив-
ности рада и развоју стваралачких снага људи, свестраном развоју лич-
ности и хуманизовању социјалистичких самоуправних односа и општем 
напретку друштва. Усмереним образовањем стичу се знања и развијају 
способности за обављање послова различите сложености и изграђује 
свестрано образована личност оспособљена за рад, даље образовање и 
самоуправљање.” (Закон о усмереном образовању и васпитању, 1986)

Дакле, према овом Закону усмерено образовање се састоји од наставе 
која је теоријска и практична, те тако теоријски час траје 45 минута, док 
практични час траје 60 минута. Концепт је замишљен тако да ученици 
у току практичне наставе примењују теоријска знања, а сама практична 
настава се изводи у школи, другој организацији удруженог рада или са-
мосталној занатској радњи. Такође, организације удруженог рада обез-
беђују услове за извођење практичне наставе и феријалне праксе, као и 
просторије и средства за рад. 

Многи аутори анализирали су усмерено образовање, те су износи-
ли своје закључке о његовим предностима, али и недостацима. Иако је 
овакав вид образовања био актуелан готово деценију и по, чини се да он 
није испунио своју сврху – интеграција образовања и рада није се оства-
рила, или се остварила само делимично; удружени рад није извршавао 
задатке које је према Закону требало да извршава, или их је извршавао 
само делимично; размена рада између удруженог рада и образовања се 
није остваривала; млади се не оспособљавају за занимање или нема рад-
них места; све више младих уписује факултете, те је тако број студената 
драстично повећан; социјални статус родитеља опредељује професију 
младих. (Бачевић, 2006: 121-122) Може се закључити да усмерено обра-
зовање није испунило нити један од своја два примарна задатка – неза-
посленост се није свела на минимум, а социјалне разлике су и даље биле 
веома изражене – „репродукција социјалних неједнакости није зауста-
вљена: велики проценат младих људи и даље се опредељивао за високо 
образовање и – као што се може претпоставити – углавном су потицали 
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из виших социјалних слојева.” (Исто: 122) Оно што је такође било често 
јесте да је велики број ученика користио могућност дошколовања, одно-
сно, бирали су образовне профиле који их нису занимали да би касније 
уписивали факултете, те почетна замисао усмереног образовања – прет-
варање интелектуалаца у раднике – није успела. Разлог због којег су се 
многи ученици опредељивали за студирање уместо, како се очекивало, 
запослења након средње школе лежао је у чињеници да радничка зани-
мања нису била вреднована.2 „Другим речима, привреда се није разви-
јала на начин који би могао било да подржи било да профитира од кон-
цепције усмереног образовања.” (Исто) Наиме, постојало је неколико 
кључних тачака у којима су се привреда и усмерено образовање рази-
лазили: с једне стране мере економске стабилизације су ограничавале 
раст средстава за образовање, док је са друге стране примећен успорени 
темпо запошљавања младих. Такође, сама привреда као да је била непо-
верљива према младим људима који су стекли опште образовање, те није 
била спремна да их прихвати и припреми за радни процес, а саме фир-
ме, услед отежаних економских услова, нису спроводиле реално плани-
рање кадровских и образовних потреба. (Исто)

Усмерено образовање, дакле, није дало очекиване резултате – неза-
посленост, услед недовољног економског раста није смањена, привреда и 
економија нису доживеле реформу, а класне разлике су остале готово исте.

3.Дуалнообразовање

Готово три деценије од укидања усмереног, у нашој земљи почиње 
да се назире концепт дуалног образовања. Према нацрту Закона о дуал-
ном образовању, оно се дефинише као „део система средњег образовања 
и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење 
кроз рад код послодавца стичу, усавршавају и изграђују знања, вешти-
не, способности и ставови у складу са стандардом квалификације и пла-
ном и програмом наставе и учења.” (Нацрт Закона о дуалном образовању, 
2017) Такође, Закон дефинише и појмове попут послодавца (правно или 
физичко лице које испуњава услове за учење кроз рад), учења кроз рад 
(процес током којег ученици стичу компетенције неопходне за ефикасан 
и продуктуван рад, у реалном окружењу – код послодавца), инструктора 
2 Веома је интересантно то што је социјалистичко-самоуправни дискурс инсисти-

рао на повећању броја људи који ће се бавити радничким занимањима, а са друге 
стране, иста та занимања су евидентно била маргинализована, радници су имали 
ниска примања, а праксе у фабрикама које су ученици који су похађали усмерено 
образовање обављали никако нису биле гарант за касније запослење или напредо-
вање.
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(лица запосленог код послодавца које је одговорно да ученици стекну нео-
пходне компетенције) и координатора учења кроз рад (лица запосленог у 
стручној школи које има задатак да прати остваривање учења кроз рад). 

Дакле, према Закону о дуалном образовању, ученици средњих струч-
них школа ће теоријску наставу похађати у школама, док је за праксу, 
односно учење кроз рад, одговоран послодавац. За трогодишње средње 
стручне школе Закон прописује да обим учења кроз рад код послодавца 
износи најмање 50% од укупног броја часова обавезних стручних пред-
мета, док је код четворогодишњих средњих стручних школа овај проце-
нат минимално 45%. Закон предвиђа и „радно време“ за ученике, које 
не може бити дуже од 8 часова дневно, а мора се спроводити у периоду 
од 8 до 20 часова, највише 35 сати недељно. Овакво учење кроз рад, под 
наведеним условима, може се обављати током читаве школске године. 

Наравно, да би послодавац могао уопште да буде део дуалног образо-
вања, неопходно је да испуњава одређене услове прописане овим Зако-
ном, а када је то случај, закључује се Уговор о дуалном образовању из-
међу њега и школе.

Пре него што је донет и усвојен Закон о дуалном образовању, у сарадњи 
Србије (односно Министарства просвете, науке и технолошког развоја Ре-
публике Србије и Привредне коморе Републике Србије) и Немачке, урађена 
је студија изводљивости концепта дуалног образовања у нашој земљи. У 
овој студији се наводи разлика између дуалног система и дуалног прин-
ципа. Наиме, дуални систем се односи на одређену конфигурацију места 
за учење и институционалне оквире, док се дуални принцип односи на 
усклађено смењивање теорије и праксе. „Дуални принцип је стога кључ-
ни елемент дуалног система, али такође може бити примењен и у другим 
комбинацијама места за учење.“ (Ојлер, 2015: 21) Када је реч о местима 
за учење, у дуалном образовању то нису само школе, већ и предузећа. На 
овај начин се шире могућности за учење. „Пракса у предузећима олакша-
ва холистичко учење у стварним животним ситуацијама и излаже ученике 
аутентичној радној култури. Насупрот томе, места за учење ван радног 
места нуде могућност за дубље размишљање и веће прилагођавање процеса 
учења ситуацији сваког ученика.” (Исто) Дакле, иако се пракса, у идеалном 
случају, одвија у реалном окружењу, односно у стварним животним ситуа-
цијама, у овој студији се истиче да ће ученици стицати практичне вештине 
не само у предузећима, већ и у школама, док ће теорију усвајати такође на 
оба места. „Различите комбинације места за учење, са различитом коли-
чином времена проведеном у свакој од њих, могу да остваре сличне кори-
сти. Кључна карактеристика је комбинација теорије и праксе, мишљења и 
деловања, размишљања и рада. Следећи тај аргумент, два фактора су пре-
судна у успостављању одрживих процеса учења: (1) усклађено смењивање 
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теорије и праксе, које се у идеалном случају одвија на различитим местима 
за учење; (2) висококвалитетна образовна искуства на сваком од места за 
учење.” (Исто) Суштина је, дакле, у имплементацији дуалног система обра-
зовања у којем ће се смењивати теорија и пракса, ученици стицати вештине 
и усвајати квалитетна знања која се заснивају на раду. Студија наводи и да 
је потребно промовисати средње школе међу ученицима завршних разреда 
основних школа, како би се они у то већем броју опредељивали за дуално 
образовање. Као промотивне активности које би довеле до веће атрактивно-
сти средњих стручних школа наводе се следеће:

 – „нарочито код трогодишњих програма, учење засновано на раду 
у складу са стандардом квалитета дефинисаним у курикулуму 
може се сматрати атрактвном алтернативом за учење теорије у 
школи. Ако млади стекну утисак да уче релевантне компетенције 
за рад у програму ССОВ, они ће највероватније бити заинтересо-
вани да се у њега укључе

 – одређена зарада у периоду практичне обуке може покренути 
додатну мотивацију

 – перспектива за остајање у предузећу након завршетка праксе 
са циљем добијања задовољавајућег запослења такође подстиче 
мотивацију, нарочито у време високе незапослености

 – перспектива наставка образовања након периода праксе у оквиру 
проходног система образовања смањује страх да је овакво школо-
вање пут ка слепој улици

 – неизоставни услов за подизање атрактивности је квалитет про-
грама ССОВ у односном предузећу.” (Ојлер, 2015: 66)

Све ово би, према овој Студији, требало да се прикаже ученицима 
виших разреда основних школа, како би промотивне активносте заправо 
дале ефекта, односно, како би се повећало интересовање ученика за ду-
ално образовање. Чак се наводе и предлози како би се могле реализовати 
ове препоруке:

 – „Спровести кампању за специфичан програм стручног образовања 
са фокусом на кључним мотивима за младе приликом избора зани-
мања

 – Почети већ у основној школи кроз увођење опција за каријере кроз 
стручно образовање

 – Увести презентације примера добре праксе за подизање свести и 
интересовања за специфичне програме стручног образовања

 – Обезбедити да специфичан програм ССОВ може да испоручи оно 
што је обећано (у смислу квалитета и перспектива за запошља-
вање).” (Исто:67)
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Дакле, у овој Студији се практично износи план по којем би требало 
поступати приликом промоције дуалног образовања. Требало би при-
премати ученике седмог и осмог разреда основних школа на оно што их 
очекује уколико се определе за средње стручне школе – теорија и доста 
праксе за коју ће бити плаћени и која ће им обезбедити радно место по 
свршеној трећој или четвртој години средње школе. 

У Студији се наводи да је систем дуалног образовања кључан за обез-
беђивање квалификованих кадрова за српску привреду. Осим економ-
ских циљева, „систем средњег стручног образовања има и потенцијал за 
прелаз из школе у свет рада и нуди младима перспективу за планирање 
каријере и на тај начин налажење њихове улоге у друштву. Зато су ино-
вације и инвестиције у ССОВ кључни предуслови за припрему друштва 
за будућност. Србија је ушла у реформу система стручног образовања 
као део укупне политичке и економске транзиције. (...) Убрзана реформа 
система средњег стручног образовања помогла би да се побољша ефек-
тивност и усклађеност са потребама друштва и привреде.” (Исто:79)

С обзиром да је изузетно велика амбиција прећи са школског на ду-
ални систем, Студија управо изучава начине да се ова амбиција оствари. 
Почевши од представљања, како се наводи, „потпуног и савршеног дуалног 
система стручног образовања“ које је упоредила са постојећим системом 
и истакла сва постигнућа и изазове са којима ће се наша земља суочити 
приликом увођења дуалног система, ова Студија на крају даје и препоруке 
и смернице које би биле од помоћи приликог спровођења самог процеса, 
које се наводе као опције и кључна питања на која би требало да се одговори. 
Како је образовање део укупног социјалног, економског и кутурног система 
Републике Србије, на самом крају се образлаже и једно ограничење. „Кон-
кретно, економска ситуација је кључна за процену улоге коју систем струч-
ног образовања може да има у напретку српског друштва. Имајући у виду 
фрагилну структуру садашње српске привреде, полазна основа за рефор-
му стручног образовања не чини се нарочито повољном. Међутим, теорије 
промена тврде да је у време напетости и притиска много лакше покренути 
промене него у периодима просперитета и успеха.” (Исто)

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о дуалном 
образовању 8.новембра 2017. а одлука је да овај модел почне са приме-
ном од школске 2019/2020. У медијима се истицало да је Србија једина 
земља у региону која има Закон о дуалном образовању, усклађен са про-
писима и стандардима Европске уније, а најављено је и да ће се 2018.
године креирати нови образовни профили у средњим школама, уз помоћ 
Привредне коморе Србије.3 Усвајање Закона поздравили су многи страни 
3 https://www.blic.rs/vesti/drustvo/srbija-jedina-u-regionu-ima-zakon-o-dualnom-

obrazovanju/m0xm5ed; приступ: 3.1.2018.
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званичници, те је том приликом у медијима пренета изјава Урсуле Ре-
нолд, шефа Одељења за истраживање образовних система Швајцарског 
економског института, која је оценила да је оваква реформа за Србију 
изузетно значајна, јер је недостатак класичног образовног система у то-
ме што превише младих покушава да добије универзитетску диплому, 
те касније има проблема са проналаском посла који одговара њиховим 
квалификацијама. Осврнувши се на констатације да дуално образовање 
производи јефтину радну снагу, Ренолд је указала да и у Швајцарској 
ученици добијају 20 % мање плате од особља које је потпуно квалифико-
вано, те да они то виде као симулацију, те допринос за улагање у будућу 
каријеру. „Њих обучавају зналци свога заната, а они примају зараду за 
свој продуктивни допринос. Обучавају их за будућност у којој ће имати 
повраћај на знање у које сада улажу.” (Ренолд, 2017)

Дуално образовање као да је ушло на „велика врата” нашег образовног 
система: најављивано је свођење незапослености код младих на мини-
мум, истиче се да Србија иде стопама Швајцарске и Немачке, у којима је 
овакав систем образовања актуелан већ годинама, у медијима се истичу 
изјаве званичника, како наших, тако и страних, а дуално образовање 
представља се као идеалан модел, те се стиче утисак да је оно неопходно 
држави каква је Србија. Министар просвете Младен Шарчевић истакао 
је да је чак 200 компанија испунило услове и критеријуме за укључивање 
у дуално образовање које за сада има 19 профила, а Законом је такође 
и прописано да ће ученици имати право на месечну накнаду за учење 
кроз рад у износу од најмање 70% од минималне цене рада. „Учење кроз 
рад не представља за ученике ’просте мануелне задатке’, већ програ-
мирање, пројектовање и руковођење ’паметним машинама’, које су део 
савремених модерних производних процеса у компанијама, саопшти-
ло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.”4 Ученици 
ће, дакле, стицати теоријска и практична знања на недељном нивоу, у 
складу са наставним планом, а из Министарства такође истичу да је за 
ученике средњих стручних школа изузетно важно каријерно вођење и 
саветовање, који су обухваћени овим законом. „Систем контроле над 
стицањем знања кроз овај закон оснажен је у садејству два система. У 
процесу учења и евалуације учествују наставник практичне наставе (ко-
ординатор учења кроз рад) и лиценцирани инструктор из компаније (са 
положеним дидактичко-педагошким вештинама) који заједно реали-
зују, прате и процењују ученичко постигнуће.”5 

4 http://mondo.rs/a1055180/Info/Drustvo/Dualno-obrazovanje-usvojen-zakon.html; 
приступ: 3.1.2018.

5 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2932102/usvojen-zakon-o-dualnom-
obrazovanju-.html; 
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Приликом усвајања овог Закона одржана је расправа посланика, те 
су припадници опозиције оценили да овај Закон много више користи 
послодавцима, те да ствара „јефтину радну снагу” од деце, иако је у об-
разложењу Закона наведено као циљ прилагођавање средњег стручног 
образовања потребама привреде, смањењу стопе незапослености код 
младих и јачање конкурентности српске привреде на глобалном нивоу.6 
Упркос таквом наводу у Закону, неопходно је напоменути да је потпуно 
усклађивање привреде и школског образовања потенцијално опасно, из 
разлога што се привреда и њене потребе константно мењају, услед тех-
ничких иновација, али и турбулентног и често несигурног тржишта.

Када је реч о завршним испитима, овај Закон у средње школе уво-
ди нови концепт државне матуре, који би требало да унапреди квали-
тет средњег образовања и припреми ученике за више нивое образовања. 
„Прецизирано је да се средње образовање завршава полагањем испита 
на државном нивоу, а врсте тих испита су општа матура, стручна и умет-
ничка матура, завршни испит средњег стручног образовања, специја-
листички и мајсторски испит. Ученик који заврши трогодишње средње 
стручно образовање по моделу дуалног образовања има право на пола-
гање стручне или опште матуре уколико је савладао програм за стицање 
компетенција потребних према програму матуре и то после најмање две 
године по завршетку средњег образовања.”7

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у свом 
саставу образовало Сектор за за дуално и предузетничко образовање и 
васпитање, који за циљ има да прати имплементацију дуалног образо-
вања у образови систем наше земље, али и да спроводи бројне промотине 
активности, како би се ученицима, али и грађанима приближио концепт 
дуалног образовања. „Промотивна кампања ће обухватати активности 
као што су снимање видео материјала, одржавање конференција, три-
бина, округлих столова на тему реализације каријерног вођења и савето-
вања, начина формирања ученичких задруга, начина реализације сту-
дентске праксе, итд., а све у циљу развоја предузетничких компетенција 
младих.” (сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја) 
Једна оваква конференција већ је одржана у Новом Саду, а том прили-
ком је помоћница министра просвете за дуално и предузетничко обра-
зовање, Габријела Грујић Гарић изјавила следеће: „Сматрамо да постоји 
једна снажна веза између привреде и система образовања што ће мла-
приступ: 3.1.2018.
6 http://rs.n1info.com/a340516/vesti/vesti/Usvojen-Zakon-o-dualnom-obrazovanju-i-

izmene-i-dopune-Zakona-o-predskolskom-vaspitanju-i-obrazovanju.html; приступ: 
3.1.2018.

7 https://www.blic.rs/vesti/drustvo/dualno-obrazovanje-drzavna-matura-obavezno-pisa-
testiranje-neke-su-od-kljucnih-novina/09m8qf9; приступ: 3.1.2018.
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дима омогућити вештину управљања знањима као и функционалност 
образовања која ће их учинити одмах запошљивим након формалног 
образовања. На овај начин млади не само што имају могућност да у бу-
дућности чине одрживим и иновативнимнаш систем привредног развоја 
већ имају и прилику да остану у својој земљи.” 

Планирано је да у промотивној кампањи8 Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја учествују представници школа, родитеља, 
компанија, Провредне коморе Србије, Националне службе за запошља-
вање и другух заинтересованих организација. 

Уз бројне промотивне активности несумњиво је да ће дуалнооб-
разпвање постати изузетно примамљиво и атрактивно ученицима, али и 
њиховим родитељима. Ипак, остаје да се види колико ће оно бити успе-
шно имплементирано у школски сиистем наше земље.

4.Дуалноиусмеренообразовање–заједничкекарактеристике

Не може се рећи да је дуално образовање потпуно нов концепт – сва-
како да има заједничких карактеристика са усмереним образовањем. 
Првенствено, зашто што су представљени у готово идентичном руху – 
као концепти образовања који ће допринети смањењу незапослености 
8 Као промотивне активности на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја наводе се ученичке задруге, у оквиру којих је предвиђено тумачење Пра-
вилника о ученичким задругама који у својој основи садржи могућност да форми-
ране учениче задруге могу имати статус самосталног правног лица и бити уписа-
не у регистар Агенције за привредне регистре. Ове задруге ће средства која буду 
приходовале првенствено морати да користе за покривање губитака из претходних 
година, па тек онда за куповину и продају школских уџбеника и прибора, финанси-
рање ученичких екскурзија, итд.

 У оквиру кампање биће речи и о креирању Националног модела студенстке праксе, 
документа који ће младима омогућити да практично исуство реализују у компа-
нијама за време студирања, те да се оно вреднује као прво радно искуство.

 Снимање видео материјала имаће акценат на упознавање широке популације са 
предностима које доноси Национални модел дуалног и предузетничког образо-
вања, као и могућност да се кроз овакав вид промоције млади заинтересују за ду-
ално образовање.

 Каријерно вођење и саветовање у средњим стручним школама које су усвојиле мо-
дел дуалног образовања односи се на формирање школског тима који има за циљ 
јачање вештина управљања каријером и доношење промишњених и одговорних 
одлука о професионалној будућности ученика.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира и одржавање вели-
ког броја дискусија, како о бенефитима дуалног образовања, тако и о правилници-
ма који се односе на наставне планове и програме, начинима обуке инструктора, 
начинима распоређивања ученика за учење кроз рад у компанијама, каријерног 
вођења и саветовања. (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије)
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код младих и унапређењу привреде. Ако погледамо и циљеве ова два кон-
цепта образовања који су наведени и образложени у законима, видећемо 
да су им многи заједнички. Примера ради, у Закону о усмереном обра-
зовању и васпитању наводи се да је циљ оваквог образовања „професио-
нална оријентација у циљу подстицања професионалног развоја у складу 
са индивидуалним могућностима и друштвеним потребама за кадрови-
ма”, док се у Закону о дуалном образовању наводи да је један од циљева 
„обезбеђивање услова за стицање, усавршавање и развој компетенција у 
складу са потребама тржишта рада”, те би се могло рећи да ова два циља 
имају практично исту сврху: школовање оних кадрова који су тренутно 
неопходни тржишту рада. Затим, усмерено образивање има за циљ „под-
стицање и развијање трајног интересовања за нова сазнања, образовање 
као и оспособљавање за стално самообразовање”, док дуално има за зада-
так „обезбеђивање услова за даље образовање и целоживотно учење”. 
Следећи слични циљеви били би „развијање одговорног и стваралачког 
односа према раду, радних способности и смисла за солидарност, колек-
тивни рад и самоуправљање” (усмерено) и „развијање способности за тим-
ски рад и осећај личне одговорности у раду” (дуално), затим „развијање 
физичких и психичких способности личности и јачање свести о потреби 
чувања здравља, заштити природе и човекове средине и унапређивања 
здравствено-хигијенских навика, културе рада, понашања и коришћења 
слободног времена” (усмерено) и „развијање свести о важности здравља и 
безбедности, укључујући и безбедност на раду” (дуално). Из наведеног се 
јасно види да су циљеви ова два концепта образовања у суштини изузетно 
слични. Разлика је само у њиховој интерпретацији, међутим, чињени-
ца је да је у марксистичко време био у употреби другачији речник. Та-
кође, циљеви усмереног образовања јесу много шири и свеобухватнији 
од циљева дуалног образовања, па тако Закон о усмереном образовању 
и васпитању наводи и циљеве попут „развијања осећања припадности 
свом народу и Југославији као заједници наших народа и народности, 
васпитање у духу братства и јединства и југословенског социјалистич-
ког патриотизма, неговање традиције народноослободилачке борбе, со-
цијалистичке револуције и изградње”, „развијање свести о циљевима и 
значају наше независне и несврстане политичке и интернационалне со-
лидарности са свим ослободилачким и напредним покретима, борбом и 
тежњама народа и земаља за слободу, независност и мир у свету” као и 
„оспособљавање за одбрану независности Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије и за друштвену самозаштиту”. Јасно је да су ови 
циљеви у складу са политиком тадашње СФРЈ, те су у духу су комунизма, 
али не могу се оспорити заједнички елементи и, пре свега, готово иден-
тичне основе дуалног и усмереног образовања.
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Када је у српској јавности почело да се говори о увођењу дуалног 
образовања, мишљења су, као и увек била подељена. Док су владајућа 
странка и њени коалициони партери овакав концепт образовања исти-
цали као најбољи могући, опозиција је све чинила да дуално образовање 
оспори. Иако је дуално образовање од недавно почело да се примењује у 
средњим школама широм Србије, расправе о оваквом концепту образо-
вања и даље трају, а самим тим се могу чути и опречна мишљења. Пре-
мијерка Ана Брнабић изјавила је да је кроз овакав систем прошло већ 
4500 ученика, док бројни стручњаци сматрају да ће овакав вид образо-
вања само створити јефтину радну снагу.9 Са друге стране, послодавци 
сматрају да је дуално образовање систем који ствара људе који иза себе 
имају радно искуство, те вештине које су им потребне како би били ус-
пешнији у послу који обављају. „Програм дуалног образовања тренутно 
ради у сарадњи са 205 компанија, ове школске године успостављен је у 
128 средњих школа у Србији и обухвата више од 4500 ученика.” (Брна-
бић, 2018) Једна од компанија која је ушла у систем оваквог образовања 
и то у сарадњи са пољопривредним школама је Делта холдинг, те из ове 
компаније поручују: „Осим што су у прилици да раде на наишм имањи-
ма, да обилазе наша имања, да уче и да раде, они сем конкретних ствари 
којима се баве у пољопривреди имају и обуку из других ствари које су у 
овом послу неопходне, дакле не само конкретна знања из пољопривреде, 
већ они уче и неке вештине које су потребне да би касније у послу били 
успешнији.” (Десивојевић, Цветковић, 2018) С обзиром да се у медијима 
као најсветлији пример дуалног образовања наводи немачко дуално об-
разовање, потребно је нагласити да је Немачка уложила значајна сред-
ства у развој оваквог образовања у Србији. Немачки амбасадор у Бео-
граду, Аксел Дитман сматра да је дуално образовање кључни елемент 
за развој праве професије и просперитет једне земље. „Немачка помаже 
дуално образовање у образовне профиле попут бравара, вариоца, кроја-
ча и аутомеханичара. Према мојој оцени, то у Србији функционише и 
зато би са пилот фазе требало да се пређе у одржив моделобразовања.” 
(Дитман, 2018) Са немачким амбасадором сагласан је и Роналд Зелигер, 
председник немачко-српске коморе. „Сматрам да недостају квалифико-
вани радници за многа занимања у Србији и то може да буде препрека за 
даље инвестиције. Зато сматрам да је дуално образовање темељ основе 
економије.” (Зелигер, 2018) Ипак, неопходно је нагласити да ђаци у Не-
мачкој, за разлику од ученика у Србији, имају уплаћено здравствено и 
социјално осигурање.

9 http://rs.n1info.com/a379296/vesti/Dualno-obrazovanje-sansa-ili-stvaranje-jeftine-
radne-snage.html; приступ: 13.5.2018.
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Сумирајући овакве изјаве званичника, може се извести закључак 
да дуално образовање представља идеалан систем у којем ученици тео-
ријска знања стечена у школама употребљавају у пракси, у бројним фир-
мама, те још за тај рад добијају и новчану накнаду. Међутим, на овом 
месту се поставља питање саме сврхе оваквог система, као етичко пи-
тање, у вези са минималном ценом дечијег рада, која ће, према изгле-
дима, бити нижа од минималне зараде. Наиме, професор радног права 
Марио Рељановић сматра да Закон о дуалном образовању оставља про-
стора за злоупотребе. „Код нас постоји проблем, јер самим законом није 
дефинисана јасно ни сврха таквог концепта, а нарочито постоји проблем 
са равноправним положајем детета из чега чини ми се проистиче да је 
цео циљ замишљен да деца буду само јефтина радна снага код посло-
давца.” (Рељановић, 2018)

Оно што је такође важно истаћи јесте и атрактивност одређених 
образовних профила, односно, јавља се питање да ли ће се у информа-
тичкој ери у којој живимо деца опредељивати за образовне профиле 
попут бравара или кројача, који се упорно потенцирају? 

На овом месту, неопходно је поменути и бројне реакције нестранач-
ких личности, те тако Сафета Бишевац марта 2015. године пише у својој 
колумни, у тексту под називом Стипе визионар о дуалном образовању 
као само мало другачијем од усмереног. (Бишевац, 2015) Наиме, Бише-
вац пореди дуално и усмерено образовање истичући да је једина разлика 
у томе што ће ученици у систему дуалног образовања бити плаћени за 
свој рад, док у току усмереног образовања то није био случај. „Најпре би 
нас дочекао надлежни пословођа и објашњавао како је за нас лично, али 
и за развој земље, важно да савладамо неки занат. Доста нам је правни-
ка и филозофа, потребни су нам пекари, водоинсталатери, заваривачи... 
Нико у занатске школе ни тад није хтео, већ у гимназије и на факултете. 
Ако већ имамо сопствено искуство из ближе прошлости, зашто се онда 
позивамо на ’странско’ дуално? Зато што нам се чини да, да би нешто 
било добро мора да стиже са Запада? Или зато што би се показало да је 
тај недемократски, југословенски, комунистички режим имао и пози-
тивна искуства?“ (Бишевац:2015) И заиста, концепт дуалног јако је сли-
чан концепту усмереног образовања. А људи на челу државе као да по-
кушавају да „замаскирају” те сличности, трудећи се да баце у заборав 
усмерено образовање и такозване „шуварице”. Па ипак, делује као да је 
Шуварово усмерено образовање било основа за дуално образовање, коју 
су усвојиле многе западне земље, пре свих Немачка и Швајцарска, које 
се и данас у нашим медијима истичу као државе на које треба да се угле-
дамо и копирамо њихов модел дуалног образовања. Међутим, проблем 
наше земље је у томе, како Бишевац пише, што је „дуално образовање је 
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начелно добра идеја, наводно га неке школе у Србији увелико примењују, 
али имамо ситан проблем – у која предузећа средњошколци да иду на 
праксу? Инса, БИГЗ, ИМТ... некад постојали, производили, а данас?” (Би-
шевац, 2015)

Када су, пре пет година, почеле да се назиру прве промене у нашем 
систему образовања и измене у начину полагања матуре и мале матуре, у 
медијима су се могла чути различита мишљења. Док су неки подржавали, 
а неки кудили ове промене, било је и оних који су се присетили усмере-
ног образовања. Зоран Пановић у свом тексту из јуна месеца 2013. помало 
визионарски поручује властима да врате усмерено образовање и истиче 
његове предности: „деца су се без стреса мале матуре уписивала у прву 
годину средње школе – заједничке основе, да би у другом имала предус-
мерење, а тек у трећој би се заиста усмерила. (...) Циљ је био да се напусте 
рецидиви склеротичних грађанских гимназија, али и да се напусте класне 
разлике које су се запатиле и у социјализму. И у томе се прилично успело. 
Добио се модеран и ефикасан систем. Али, и прилично демократизован. 
Просто речено, осећала се нека врста слободе у школи. Лако си могао да 
мењаш школе, да се тражиш и пронађеш.” (Пановић, 2013)

Сличности између дуалног и усмереног образовања су бројне – од 
полазне идеје до заједничких циљева. Бројне законске одредбе делују 
готово идентично, а чак је и реторика која се у медијима појављује у вези 
са ова два концепта прилично слична. Најочигледнија разлика огледа се 
у томе што ће у концепту дуалног образовања ученици за свој рад бити 
плаћени, што са концептом усмереног образовања није био случај.

С обзиром да усмерено образовање није донело очекиване ефекте, 
остаје да се види да ли ће и у којој мери примена дуалног образовања 
остварити задате циљеве – пре свега, смањити незапосленост. Велико 
је питање да ли српска привреда може да се носи са изазовима оваквог 
концепта образовања. Ни усмерено образовање никада није било при-
хваћено у потпуности, али чињеница је да је бивша Југославија била еко-
номски много стабилнија од данашње Србије. 

Закључак

Образовање јесте динамичан процес који се мора константно мењати 
и допуњавати. Међутим, ако бисмо морали да дефинишемо у чему се 
састоји добро образовање, определићемо се за речи Викторије Кампс: 
„добро образовање је оно које подучава добрим стварима, ономе што 
сматрамо да вреди знати и научити.” (Кампс, 2007: 104) С овим у вези, 
образовање јесте изузетно одговоран процес, те они који га спроводе, са-
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мим тим, имају изузетно велику одговорност. Овде се не мисли искљу-
чиво на професоре који својим ученицима преносе знања, већ и на оне 
који спроводе реформе у образовању, реформе које се директно одража-
вају на ученике, односно децу.

Под руку са одговорношћу одраслих према деци, пре свега у сфе-
ри образовања, иде и ауторитет. „Одрасли имају одговорност да уведу 
децу у свој свет, а да би то постигли, морају да употребе свој аутори-
тет.” (Арент, 2006) Иако смо кроз историју били сведоци одбацивања и 
уклањања ауторитета из јавног и политичког живота, у образовању то 
није случај. „Деца не могу да одбаце образовни ауторитет као да су под 
репресијом одрасле већине – мада у модерној образовној пракси има 
апсурдних покушаја да се третирају као потлачена мањина коју треба 
ослободити. Ауториитет су одбацили одрасли и то може значити само 
једну ствар: одрасли одбијају да преузму одговорност за свет у који су 
увели децу.” (Исто) Према речима Хане Арент, учитељи и професори у 
школама представљају свет одраслих, а ако они одбацују своју одговор-
ност, онда ни не могу подучавати децу. Због тога би образовање морало 
бити у неким својим сегментима конзервативно, дакле неке старе вред-
ности би морале бити сачуване. С тим у вези, сматрамо да радикалне и 
корените промене образовног система нису добре.

У нашој јавности се у вези са дуалним образовањем, баш као и некада 
у вези са усмереним, могу чути опречна мишљења. Док једни овакав сис-
тем хвале и верују да ће заиста донети смањење незапослености међу 
младима, други су мишљења да оно директно води у искоришћавање 
деце као јефтине радне снаге. У документима која су у вези са дуалним 
образовањем, али и у медијима највише се потенцира заправо да ће ду-
ално образовање допринети смањењу незапослености код младих што 
је реторика готово идентична оној у време увођења усмереног образо-
вања. Чини се да је рецепт исти, а видели смо и да су ова два система 
изразито слична, те се поставља питање да ли је дуално образовање само 
унапређена верзија (она у којој ће ученицима средњих школа за прак-
тични рад у фирмама бити плаћено) усмереног образовања?

Изрека каже: рад је створио човека. „Човјек није само разумна и со-
цијална животиња. Он се може дефинирати и као производна животиња, 
способна да својим разумом и имагинацијом трансформира материјале 
на које наилази. И не само да он може производити, он мора произво-
дити да би живио.” (Фром, 1984: 83) Током историје, човеков однос према 
раду се мењао. Некада је човек продавао своју физичку енергију да би 
преживео, рад је био принудан, док је данас разлог због којег човек ради, 
поред новца и вишак слободног времена. Према Фрому, рад више није 
морална и религиозна обавеза као што је то био у средњем веку, произ-
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водња се константно развија, појављују се нови циљеви, а рад се отуђује 
од радника. „Шта се догађа са индустријским радником? Он троши своју 
најбољу енергију производећи ’нешто’ седам или осам часова дневно. Он 
мора да ради да би зарадио за живот, али он је потпуно пасиван. (...) Он 
је стављен на извесно место, треба да изврши известан задатак, али он 
не учествује у организацији и управљању радом. (...) Употребљавајући 
машине, предузеће производи ципеле, аутомобиле, електричне сијали-
це. Радник је део машине, а не господар и активни учесник. Машина је 
постала његов господар, уместо да му олакша рад који је раније могао 
да обавља својом физичком енергијом. Уместо да машина буде замена 
за људску енергију, човек је постао замена за машину. Његов рад се може 
дефинисати као обављање оних делатности које још не могу да обављају 
машине.” (Исто, 137-138)

Човек јесте биће које ради и рад је нужност данас за велику већину 
људи, па су тако и деца средњошколског узраста спремна за рад и очи-
гледно зрела за фабричку производњу. Ипак, то не значи да би младе 
људе требало прерано лишити ширег образовања – оних вредности које, 
према Хани Арент, морамо сачувати и у савременом образовању.
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МЕДИЈСКИ СИСТЕМ ЈАПАНА:  
ТРАДИЦИЈА У НОВОМ ОБЛИКУ

Сажетак: Медијски систем Јапана обрађен је као специфичан при-
мер етатистичко-тржишног медијског система у савременом свету. 
Своју особеност медијски систем Јапана дугује патерналистичким осно-
вама на којима је заснован и дубокосежној традицији, коју држава и дру-
штво Јапана баштине. Анализирају се: идеолошко-нормативни оквир 
медијског система, медијски комплекс, главни агенси медијског система, 
слобода јавног комуницирања и спољнополитички разлози за постојање 
и опстанак таквог медијског система. Кроз рад се нуди шири контекст 
разумевања јапанске медијске традиције и културе. У закључку је изнета 
претпоставка да будућност даљег развоја медијског система Јапана зависи 
од последица примене свеприсутних информационих технологија али и од 
опстанка конзервативног друштвеног устројства, очекиваних промена у 
унутрашњем уређењу и специфичне спољнополитичке позиције ове државе.

Кључне речи: ЈАПАН, МЕДИЈСКИ СИСТЕМ, СУБЈЕКТИ МЕДИЈСКОГ 
СИСТЕМА, КИША КЛУБОВИ, СЛОБОДА ЈАВНОГ КОМУНИЦИРАЊА. 
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Увод:реч-двеоЈапану

Јапан је држава смештена на архипелагу који чини 6.852 острва, у 
Тихом океану. Географски положај на самом рубу азијског континента, 
расцепканост највећег дела територије на четири већа острва те доми-
нантно брдовити и планински терен, битно су утицали на развој јапан-
ског друштва.

Векови шогуната послужили су као одличан предуслов за готово два 
и по столећа потпуне изолације земље, из које је Јапан коначно изашао 
1853. године. Убрзо након тога, Земља излазећег сунца се током свео-
бухватне Меиђи рестаурације, за нешто више од две деценије, преобра-
зила од заостале у једну од просперитетнијих држава света. Победе у  
Руско-јапанском рату 1905. године и учешће у Првом светском рату на 
страни Савезника, направиле су од Јапана респектабилну силу. Овај 
статус биће на дуже време изгубљен, захваљујући поразу и ратним раз-
арањима које је ова земља претрпела у Другом светском рату. Током 
послератне окупације, која је окончана 1952. године, Јапан се трансфо-
рмисао у уставну монархију. 

Иако независтан, Јапан је од завршетка највећег светског сукоба 
под изузетним утицајем Сједињених Америчких Држава. Статус глав-
ног америчког савезника на Далеком истоку, Јапан дугује како Угово-
ру о међусобној сарадњи и безбедности између Сједињених Америчких 
Држава и Јапана из 1960. године, тако и значајном присуству америчких 
војних снага на његовој територији. Споразумом из 1971. године, Јапа-
ну је враћен суверенитет над окупираним Рјукју острвима, која су од 
наредне године уврштена у састав префектуре Окинава. 

Држава је организована као унитарна парламентарна уставна мо-
нархија. Упркос вишестраначју, доминантну улогу у политичком животу 
Јапана, од свог оснивања, имала је Либерално-демократска партија Ја-
пана. Ова странка десног центра је од свог настанка, пре више од шест 
деценија, готово у континуитету на власти. Тено (Tenn᾽), или јапански 
император, представља протоколарног шефа државе и симбол једин-
ства, док је извршна власт сконцентрисана у рукама Владе. Осим ње, нај-
више органе власти сачињава и Кокаи (Kokkai), јапански парламент, са 
Заступничким домом као доњим домом и Саветом као горњим домом. 
Традиционално, Јапан је подељен на осам региона, као незваничних 
административних јединица, и 47 префектура. Након Другог светског 
рата, Јапан се у привредном смислу нагло развија те данас представља 
трећу највећу економију на свету. Окосницу привреде чини индустрија, 
првенствено аутомобилска индустрија, електронска индустрија, хемиј-
ска индустрија, бродоградња али и банкарски сектор и сектор осигу-



189Медијски систем Јапана: традиција у новом облику

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 187-210

рања, телекомуникације и туризам. У изразито хомогеном јапанском 
друштву живи око 126 милиона људи, од којих преко 90% у градовима. 
Земља излазећег сунца такође спада у ред једних од најгушће насељених 
држава света а само на ширем подручју главног града живи преко 38 
милиона становника. Похађање основне и ниже средње школе, у укуп-
ном трајању од девет година, су бесплатни и обавезни, неписменост је 
готово у потпуности искорењена а Јапан се може похвалити и једним од 
највећих постотака грађана са стеченим високим образовањем у свету. 
Поред тога, Јапан је земља са највећом очекиваном дужином живота и са 
најмањом стопом морталитета новорођене деце на свету. Јапан је и члан 
Организације за економску сарадњу и развој као и Групе 7 (Г7) и Групе 
двадесет (Г20).

Сагласно наведеним чињеницама, медијски систем Јапана се, у 
његовим структуралним елементима и динамици комуницирања, може 
класификовати као очигледан пример етатистичко-тржишног медиј-
ског система (Miletić и Miletić, 2011: 289). Због специфичних околно-
сти настанка и усвајања највишег правног акта Земље излазећег сунца, 
може се говорити и о томе да је медијски систем Јапана имао и патерна-
листичку основу (Miletić и Miletić, 2011: 288). Медијски систем је норма-
тивно одређени, динамички и међузависни сплет различитих друштве-
них субјеката, медијског комплекса и реципијената медијских садржаја, 
чије је интеракцијско исходиште јавно комуницирање, у савремености 
највећим делом артикулисано у форми масовног комуницирања (Ми-
летић, 2014: 8). Структура сваког медијског система састоји се од пет 
чинилаца: друштвених норми различитог степена обавезности, агенса 
медијског система, продукционог подсистема медијског система (тзв. 
медијског комплекса), рецепцијског подсистема медијског система и 
јавног комуницирања, као доминантно масовног комуницирања (Миле-
тић, 2014: 9). Формално посматрано, најзначајнији агенс неког медијског 
система јесте држава (Милетић, 2014: 15). Медијски систем требао би да 
обезбеди несметан проток информација, у циљу задовољавања комуни-
кационе потребе грађана (veljanovski, R. 2009: 13).

1.Регулативниоквир

Оквир развоја послератног Јапана садржан је у „Потсдамској декла-
рацији“ (Proclamation Defining Terms For Japanese Surrender) од 26. јула 
1945. године. Десета тачка овог документа, усвојеног од стране највиших 
представника Сједињених Америчких Држава, Уједињеног Краљевства 
и Републике Кине, јасно одређује „Биће успостављени слобода говора, 
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вероисповести, мишљења као и поштовање основних људских права”.1 
Утицај традиција САД на садржај декларације је очигледан, тим пре што 
је предлог2 доношења заједничке декларације потекао управо из кабине-
та тадашњег америчког председника Трумана. 

Већ у првих месец дана од капитулације Јапанске империје у Другом 
светском рату, донет је, од стране Главног генералштаба војске Сједиње-
них Америчких Држава, документ под називом „Прописи за јапанску 
штампу” (Code for Japanese Press).3 У свега десет одредби сажети су про-
писи који су се односили на све публикације објављене у окупираном 
Јапану. Формално, одредбе овог документа требале су да омогуће фор-
мирање слободне штампе, објављивање истинитих вести и сузбијање 
пропаганде. Ипак, Одељак за цивилну цензуру је заправо свео слободу 
штампе на онај степен, који је одговарао окупационим властима а цен-
зура се примењивала на све облике цивилне комуникације. Такво стање 
трајало је све до 1949. године.

Нормативне основе функционисања медијског система Јапана доне-
те су Уставом усвојеним 1947. године, за време савезничке окупације. 
Системским медијским законима, медијски систем Јапана је додатно 
правно регулисан. 

У односу на претходни највиши правни акт Јапана, улога импера-
тора је у значајној мери ограничена и дефинисана са првих осам чла-
нова Устава. Тако се у 1. члану наводи „Император ће бити симбол Др-
жаве и народног јединства, чија позиција проистиче из воље народа…”.4 
Сагледано из позиције медијског система Јапана, најзначајнији је 21. 
члан Устава, који гласи: „Слобода окупљања и удруживања као и слобода 
говора, штампе и свих других облика изражавања су загарантовани. 
Неће се примењивати мере цензуре нити ће се кршити тајност било ког 
средства комуникације“.5 

Око важећег Устава Јапана и даље трају расправе, да ли он настао као 
последица наметања од стране окупационих снага или као последица 
сарадње и компромиса између представника САД и Јапана (Boyd, 2014: 
48-58). Оно око чега ће се заступници оба гледишта сложити, јесу чиње-

1 “Proclamation Defining Terms For Japanese Surrender”, The Department of State BULLE-
TIN, vol. xIII, No. 318, July 29, 1945; Washington D.C.: Office of Public Affairs. 

2 Draft of the Potsdam Declaration from President Harry S. Truman to Ambassador Patrick J. 
Hurley for Generalissimo Chiang Kai-shek, July 23, 1945.

3 “Code for Japanese Press”, General Headquarters United States Army Forces, Pacific, As-
sistant Chief of Staff, G-2, Civil Censorship Detachment” - Gordon W. Prange Collection, 
21 Sept 1945.

4 The Constitution of Japan based on the English Edition by Government Printing Bureau, 
National Diet Library. http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c01.html

5 Исто.
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нице да је највиши правни акт Јапана донет несумњиво под притиском 
Савезника и у комплексним околностима, проистеклих из јапанског 
пораза у Другом светском рату. У 2012. години дугогодишња владајућа 
странка о овој далекоисточној земљи, Либерално-демократска партија 
Јапана, најавила је могућност подношења амандмана на текст постоје-
ћег Устава. Већ поменути 21. члан Устава такође би претрпео промену 
додатком којим би се све наведене слободе односиле само на оне актив-
ности, које не угрожавају интерес јавности и јавни мир.6

Закон о радиодифузији из 1950. године, у 4. члану изричито напо-
миње да емитер: „Не сме негативно утицати на безбедност или морал 
публике, мора бити политички неутралан, не сме у извештавању изо-
бличавати чињенице а у случају да постоје супротстављена мишљења о 
неком питању, мора настојати да спорна питања разјасни из што је више 
могућих углова.”7 Позивајући се на овај закон, јапанска министарка ко-
муникација Такаичи је, у фебруару 2016. изјавила да „Влада може на-
ложити емитерима да обуставе емитовање уколико наставе да емитују 
политички пристрасан ТВ програм”.8 

Јапански медији поседују изузетан смисао за самоконтролу, нај-
чешће мотивисан политичком коректношћу и осећајем за поштовање 
приватности. Речи којима се могу угрозити људска права, речи које се 
односе на физичке недостатке људи, изрази који се односе на професије 
које се у Јапану традиционално сматрају за срамотне, речи за особе по 
основу индивидуалних људских демографских карактеристика, сленг 
и речи које могу изазвати непријатност код других људи се избегавају 
као неувиђавне. Репортаже често доносе графички замагљена лица про-
лазника, замагљене таблице аутомобила у пролазу па и саме призоре 
везаних руку ухапшеника. Кривични законик Јапана 175. чланом јасно 
предвиђа новчане и затворске санкције за појединца који „дистрибуира, 
продаје или приказује у јавности опсцене документе, цртеже или друге 
објекте”.9 У друштву са изразитим традиционалним наслеђем и хијерар-
хијским устројством, критиковање империјалне породице није могуће. 
6 Japan’s Democracy at Risk – The LDP’s Ten Most Dangerous Proposals for Constitutional 

Change by Lawrence Repeta, “The Asia-Pacific Journal: Japan Focus”, volume 11, Issue 
28, Number 3, Jul 14, 2013. https://apjjf.org/-Lawrence-Repeta/3969/article.pdf

7 Broadcasting Act (Act No. 132 of May 2, 1950). http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?ft=5&re=2&dn=1&gn=99&sy=1950&ht=A&no=132&x=34&y=13&ia=03&ky=&pa
ge=1

8 Sanae Takaichi warns that government can shut down broadcasters it feels are biased, 
by Tomohiro Osaki, “The Japan Times”, Feb 9, 2016. https://www.japantimes.co.jp/
news/2016/02/09/national/politics-diplomacy/minister-warns-that-government-can-
shut-down-broadcasters-it-feels-are-biased/#.xCfNCvxKi00

9 Penal Code (Act No. 45 of May 24, 1907). http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detai
l/?ft=5&re=2&dn=1&gn=99&sy=1907&ht=A&no=45&x=53&y=6&ia=03&ky=&page=1
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Закон о приступу информацијама у поседу административних 
органа усвојен је 1999. године а две године касније ступио је на снагу. 
Први члан закона сврху доношења објашњава и као „допринос промови-
сању праведне и демократске администрације која је подложна приме-
реном разумевању и критици грађана”.10 Посебна пажња јапанског зако-
нодавства посвећена је заштити личних података, о чему су и донети 
Закон о заштити приватних података,11 Закон о заштити приватних пода-
така у поседу административних органа12 и Закон о заштити приватних 
података у поседу независних административних агенција итд.13 Закон о 
заштити нарочито одређених тајни својим 25. чланом14 запретио је под-
стрекачима „узбуњивача”, који би одали државну тајну, казном до пет 
година затвора са радом. Трећи члан истог закона омогућава властима 
да одређеној информацији доделе статус државне тајне, на период који 
укупно не може бити дужи од 60 година. 

Етички оквир рада новинара и професионалних комуникатора у 
медијском систему Јапана одређен је „Кодексом новинарства” Јапанске 
асоцијације издавача и уредника новина (Nihon Shinbun Kyok᾽i), органи-
зације основане 1946. године. Исти кодекс медије види као чуваре пра-
ва јавности на обавештеност, а који свој рад заснивају на загарантова-
ној слободи говора. Надаље, „Сви новинари и новинарке ангажовани на 
уређивању, продукцији, оглашавању и оптицају требају подржавати сло-
боду говора и изражавања”.15 Слобода изражавања и одговорност коју та 
слобода носи, прецизност и непристрасност у извештавању, поштовање 
људског достојанства, части и права на приватност, независност и него-
вање принципа плурализма мишљења као и пристојност и доследност, 
представљају основне вредности садржане у овом кодексу. Иста асоција-
ција донела је, у сличном маниру, и кодексе који се тичу продаје новина 
10 Act on Access to Information Held by Administrative Organs (Act No. 42 of May 14, 1999). 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=5&re=2&dn=1&gn=99&sy=199
9&ht=A&no=42&x=43&y=10&ia=03&ky=&page=1

11 Act on the Protection of Personal Information (Act No. 57 of May 30, 2003). http://www.
japaneselawtranslation.go. jp/law/ detail/?ft=5&re=2&dn=1&gn=99&sy=2003&ht=A&n
o=57&x=47&y=15&ia=03&ky=&page=1

12 Act on the Protection of Personal Information Held by Administrative Organs (Act No. 58 of 
May 30, 2003). http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=5&re=2&dn=1&
gn=99&sy=2003&ht=A&no=58&x=49&y=7&ia=03&ky=&page=1

13 Act on the Protection of Personal Information Held by Independent Administrative Agencies, 
etc. (Act No. 59 of May, 2003). http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/
lsg0500/detail?lawId=415AC0000000059

14 Act on the Protection of Specially Designated Secrets (Act No. 108 of December 13, 2013). 
http://www.japaneselaw translation.go.jp/law/detail/?ft=5&re=2&dn=1&gn=99&sy=201
3&ht=A&no=108&x=50&y=7&ia=03&ky=&page=1

15 The Canon of Journalism, Nihon Shinbun Kyiok᾽i. https://www.pressnet.or.jp/english/
about/canon/
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односно етике у оглашавању. Први од наведена два кодекса је значајан 
јер се односи и на питање Система кућне доставе, што је начин на који 
око 95% читалаца добија своја јутарња и вечерња издања новина. 

2.Масовнимедијикаосредстваодржањаконзервативногбаланса

У оваквом нормативном оквиру Јапан има изузетно развијен, а у до-
број мери и контролисан, медијски комплекс, у којем сви мас-медији 
функционишу у етатистичко-тржишном моделу, као медијске организа-
ције у државном и приватном власништву. 

У 2017. години у Јапану је објављивано укупно 117 дневних новина, 
са стопом тиража од 0,75 по домаћинству (Statistical Handbook of Japan, 
2018: 180). У истом периоду грађанима Земље излазећег сунца на рас-
полагању је свакодневно било више од 42 милиона примерака дневних 
новина, од чега се 31,5 милиона примерака односи само на јутарња из-
дања.16 Посвећеност Јапанаца омиљеним дневним новинама делује им-
пресивно, те је тако водећи „Јомиури Шинбун” (Yomiuri Shimbun) у про-
секу имао тираж од 8,733 милиона примерака, „Асахи Шинбун” (Asahi 
Shimbun) 6,113 милиона примерака; поређења ради, један „Њујорк Тајмс” 
(The New York Times) имао је тираж од свега 0,54 милиона примерака, 
посматрано у другој половини 2017. године.17 Током 2017. године, број 
периодичних новина износио је 3.589, од чега 1.934 месечних издања 
(Statistical Handbook of Japan, 2018: 178). Становништву Јапана на рас-
полагању су и програми које је током 2016. године емитовало 404 ра-
дио и 127 телевизијских комерцијалних емитера.18 У земљи која се по 
развијености и распрострањености високе технологије налази у самом 
светском врху, непотребно је уопште и спомињати број телевизијских 
или радио пријемника. У истом периоду за услуге оператера кабловске 
телевизије определило се 30,7 милиона домаћинстава, што је значајан 
помак у односу на 2010. када се на овај корак одлучило 28,96 милиона 
домаћинстава.19 Када је реч о рачунарима, они су у 2016. години били 
16 Newspaper Circulation (2013 to 2017), Japan Statistical Yearbook 2019, Statistics Bureau, 

Ministry of Internal Affairs and Communications. https://www.stat.go.jp/english/data/
nenkan/68nenkan/1431-26.html

17 Information Media Trends in Japan 2018, Media Innovation Lab, Dentsu Inc., Tokyo, 2018, 
стр. 4

18 Radio and Television Broadcasting Operators and Television Subscribers (F.Y.2005 to 2016), 
Japan Statistical Yearbook 2019, Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Com-
munications. https://www.stat.go.jp/english/data/ nenkan/68nenkan/1431-26.html

19 Cable Television (F.Y.2005 to 2016), Japan Statistical Yearbook 2019, Statistics Bureau, 
Ministry of Internal Affairs and Communications. https://www.stat.go.jp/english/data/
nenkan/68nenkan/1431-12.html
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заступљени у 76,7% домаћинстава, у сличном постотку као и у Израелу 
(78,1%) или Шпанији (77,1%). Ипак, у истом периоду приступ интернету 
био је доступан у 96,2% домаћинстава, што Јапан сврстава у сам светски 
врх. Расположиви статистички подаци говоре да приближно исти про-
ценат појединаца користи рачунаре (76,4%) односно интернет (93,2%), 
посматрано у истом временском периоду.20 

Када је реч о новинама у Јапану, најчешће се мисли на велику петор-
ку: „Јомиури Шинбун”, „Асахи Шинбун”, „Маинићи Шинбун“ (Mainichi 
Shimbun), „Никеи” (The Nikkei) и „Санкеи Шинбун” (Sankei Shimbun). Изу-
зимајући „Санкеи Шинбун”, чије порекло половично сеже у 19. век, остале 
новине из наведене велике петорке имају традицију која води све до по-
следње трећине 19. столећа. Све наведене националне новине имају своја 
седишта у главном граду а „велику петорку” могуће је поделити и по поли-
тичком становишту које заступају. Наиме „Јомиури Шинбун“, „Никеи” и 
„Санкеи Шинбун” сматрају се новинама које нагињу десном центру и кон-
зервативизму, док се „Асахи Шинбун” и „Маинићи Шинбун” перцепирају 
као листови левог центра и либералне политичке оријентације. На листи 
плаћених дневних новина на свету у 2016. години, гледано по величини 
тиража, прва два места припадају јапанским националним листовима 
а међу првих десет нашло се места за четири листа из наведене „велике 
петорке”.21 Најпопуларније и најстарије новине на енглеском језику у Јапа-
ну јесу „Јапан Тајмс” (The Japan Times), такође основане у 19. столећу. 

„Јомиури Шинбун” осим што су најтиражније новине у Јапану, јесу и 
најтиражније новине на свету са просечним тиражом од око 9,1 милиона 
примерака, посматрано у 2016. години.22 Осим у Токију, овај лист издаје 
се и у Осаки и Фукуоки, у јутарњем и вечерњем издању. У 2018. години 
расподела тиража по издањима изгледала је тако да је око 8,73 мили-
она претплатника добијало јутарње а око 2,53 милиона претплатника (и) 
вечерње издање. Од укупног броја претплатника 4,74 милиона претплат-
ника на јутарње, односно 1,47 милиона претплатника на вечерње издање, 
односи се на претплатнике из престонице и из ширег подручја главног 
града. На националном нивоу процењује се да ове новине имају око 20,08 
милиона читалаца, доминантно међу публиком од 30 до преко 60 година 
старости оба пола. Такође, „Јомиури Шинбун” показао се као први из-
бор људи на менаџерским позицијама, односно ова новина је радо чита-
на у имућнијим домаћинствима. Типичне теме које се налазе на некој 
од страница ових дневних новина, припадају категорији општих вести, 

20 Core indicators on access to and use of ICT by households and individuals, International Tele-
communications Union. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

21 World Press Trends 2016, WAN-IFRA, Paris, 2016., стр. 58
22 Исто.
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вести из света унутрашње и спољне политике, економије и пословања, 
тржишних извештаја, промовисања одређених животних стилова, кул-
туре, уметности и спорта. Други штампани листови ове издавачки куће 
укључују недељнике „Јомиури Кодомо Шинбун” (The Yomiuri KODOMO 
Shimbun) намењен деци у основношколском узрасту, „Јомиури Чукосеи 
Шинбун” (The Yomiuri Chukosei Shimbun) намењен тинејџерима и „Јапан-
ске вести” (The Japan News), дневне новине на енглеском језику. Поред зва-
ничне интернет презентације „Јомиури онлајн” (Yomiuri Online), покре-
нуте 1995. године, Јомиури медијској породици припада и веб-часопис 
„Отекомаћи” (Otekomachi), првенствено намењен запосленим дамама.23 
Слична паралела са штампаним издањем новина, може се повући и када 
је реч о просечним посетиоцима „Јомиури онлајн” интернет презента-
ције: доминантни профил посетилаца ових интернет страница припа-
да имућнијем слоју становништва по неком критеријуму (поседовање 
сопствене некретнине, поседовање „златне” или „платинасте” кредитне 
картице, поседовање луксузног ручног сата, путовања у иностранство 
у протекле три године итд.).24 „Јомиури Шинбун” представља један од 
медијских стожера капитализма и конзервативизма, са историјом про-
мовисања употребе нуклеарне енергије али и са ревизионистичким 
односом према историји. Од 1948. године додељује се „Јомиури награда 
за књижевности”, у чије добитнике спадају и имена попут Јукија Миши-
ме и Харукија Муракамија. У саставу „Јомиури Групе” (Yomiuri Group) 
налазе се и телевизијска мрежа „Нипон ТВ“ (Nippon TV) али и бејзбол тим 
„Јомиури Гиганти” (Yomiuri Giants). 

„Асахи Шинбун” (Asahi Shimbun)25 представља други по тиражу днев-
ни лист, како у самом Јапану тако и на целом свету. Око 6,25 милиона 
примерака јутарњег и 1,95 милиона примерака вечерњег издања при-
ређује се у Токију, Осаки, Нагоји, уз посебна издања за острва Кјушу и 
Хокаидо.26 Процењује се да „Асахи Шинбун” допире до око 14 милиона 
читалаца. Лист традиционално представља националну новину блиску 
политичкој оријентацији левог центра и либерализма. Свог трага у 140 
година дугој традицији овог листа, оставили су и чувени марксиста и ан-
ти-капиталиста Шинтаро Рју (Shintar᾽ Ry᾽) те познати комуниста Хоцуми 
Озаки (Hotsumi Ozaki). Сходно политичкој оријентацији, „Асахи Шинбун” 
често веома критички иступа према актуелној унутрашњој и спољашњој 
23 Media Data 2018, The Yomiuri Shimbun. https://adv.yomiuri.co.jp/m-data/english/down-

load/yomiuri_ MD2018.pdf#page=3
24 Media Guide & Ad Menu, Yomiuri Online, The Yomiuri Shimbun. https://adv.yomiuri.

co.jp/m-data/ english/download/yol_MediaGuide.pdf
25 Јап. „Новине излазећег сунца”.
26 Ratebook 2018, The Asahi Shimbun Company. https://adv.asahi.com/adv/other/english/

RATEBOOK_2018.pdf
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политици Јапана, попут критика на рачун Закона о заштити нарочито 
одређених тајни, питања „жена за утеху” или дешавања непосредно на-
кон несреће у нуклеарној електрани Фукушима. Ипак, због својих често 
тенденциозних тврдњи, „Асахи Шинбун” се третира и као дневни лист из 
„велике петорке” којем се најмање верује, са резултатом 5,35 од могућих 
10 (Reuters Institute Digital News Report 2018: 130). Од 1929. лист, одно-
сно „Асахи Шинбун Фондација”, додељују награду за допринос у науци 
и уметности, а коју је до сада добило и 13 добитника Нобелове награде. 
Снажне везе са „Њујорк Тајмсом” потврђене су када је 2015. године 
покренут часопис „Т Јапан” (T Japan). Осим тога, овој медијској породици 
припадају и недељни часописи „Шукан Асаки” (Shukan Asahi) и „АЕРА“ 
(AERA). „Асахи Шинбун Дигитал” (Asahi Shimbun Digital) представља из-
бор 40 милиона посетилаца ове интернет презентације, од којих већина 
припада популацији старој од 40 до 60 година. „Асахи Шинбун” налази 
се и у делимичном власништву телевизијске мреже „ТВ Асахи” (TV Asahi) 
те „Асахи радиодифузне корпорације” (Asahi Broadcasting Corporation), 
регионалног радио и телевизијског емитера из Осаке. 

„Маинићи Шинбун“ (Mainichi Shimbun)27 јесте омиљени дневни лист 
за око 3,09 читалаца јутарњег односно око 0,9 милиона читалаца вечерњег 
издања. По организацији својих регионалних издања, у потпуности одго-
вара организацији „Асахи Шинбуна”.28 Ипак, за разлику од „Асахи Шинб-
уна”, „Маинићи Шинбун”, иако заступа ставове блиске левом центру 
политичког спектра, познат је по својој умерености. То је и разлог зашто 
га читаоци перципирају као дневни лист од већег поверења него што је 
то случај са значајно већим „Асахи Шинбуном”. Јасуши Нагао (Yasushi 
Nagao), тадашњи фотограф ових новина, добитник је Пулицерове награде 
1961. године. Осим тога, „Маинићи Шинбун” је највише награђивани 
дневни лист, од стране Јапанске асоцијације издавача и уредника новина. 
Од 1946. године под покровитељством ових новина додељују се „Маинићи 
филмске награде” (Mainichi Eiga Konk᾽ru). Управо у овом листу каријеру 
политичког новинара отпочео је и отац актуелног премијера Јапана, 
Шинтаро Абе (Shintaro Abe). „Маинићи Шинбун” има власничког удела у 
„ТБС холдингу” (TBS Holdings, Inc.), који у свом саставу има телевизијску 
мрежу „ТБС Телевизија” (TBS Television, Inc.) и радијску мрежу „ТБС ра-
дио & комуникације” (TBS Radio & Communications, Inc.). По истом прин-
ципу компанија поседује и „Маинићи радиодифузни систем” (Mainichi 
Broadcasting System, Inc.) а који у свом поседу садржи регионалне станице 
„МБС ТВ” (MBS TV) и „МБС Радио” (MBS Radio), смештене у Осаки. 

27 Јап. „Дневне вести”.
28 Ad Rates of Mainichi Shimbun, The Mainichi Newspapers. https://macs.mainichi.co.jp/

products/pdf/ english201704.pdf
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„Санкеи Шинбун” (Sankei Shimbun)29 приређују се у Токију и Осаки, 
у тиражу од око 1,6 милиона читалаца у јутарњем и око 0,53 милиона 
читалаца у вечерњем издању.30 Овај конзервативни дневни лист ужива 
велико поверење читалаца, највеће након „Јомиури Шинбуна”. У саставу 
„Санкеи Шинбун Група” (Sankei Shimbun Group) налази се и „Осака ра-
диодифузна корпорација” (Osaka Broadcasting Corporation). Ова пословна 
организација је опет део „Фуџисанкеи Комуникације Група” (Fujisankei 
Communications Group), највеће медијске компаније у Јапану. Због чес-
тих критика НР Кине, репортеру овог дневног листа није одобрено да 
извештава са билатералног састанка одржаног у Пекингу у августу 2018. 
године.31

„Никеи” (The Nikkei, раније The Nihon Keizai Shinbun)32 јесте умере-
но конзервативни дневни лист, који у јутарњем издању чита око 2,71 
а у вечерњем око 1,33 милиона читалаца. Сам лист организован је на 
исти начин као и „Асахи Шимбун“ или „Маинићи Шимбун“. На онлајн 
издање листа претплаћено је више од пола милиона читалаца, што здру-
жено са штампаним издањима „Никеи” чини тиражнијим него што су 
„Вол Стрит Журнал“ (The Wall Street Journal) и „Фајненшл Тајмс” (Financial 
Times) заједно; потоњи лист налази се у власништву „Никеија“. 

Од осталих дневних новина издвајају се поједини регионални листови 
попут „Хокаидо Шинбуна” (Hokkaido Shimbun), „Чуничи Шинбуна” 
(Chunichi Shimbun) и „Токио Шинбуна” (Tokyo Shimbun), оба у власништву 
„Чуничи Шинбун компаније” (Chunichi Shimbun Co., Ltd). Дневне новине 
„Сеикјо Шинбун” (The Seiky᾽ Shimbun)33 јесу гласило будистичког покрета 
„Сока Гакаи” (Soka Gakkai) и са просечно 5,5 милиона примерака,34 пред-
стављају треће новине по величини тиража у Земљи излазећег сунца. 
Политичка партија десног центра „Комеито” (Komeit᾽), коалициони парт-
нер владајуће странке ЛДПЈ, сматра се политичким крилом покрета „Со-
ка Гакаи”. Осим тога, једна институција утемељена на религији оства-
рује утицај на медијски систем у зависности од своје друштвене позици-
онираности, која се изражава кроз степен (не)остварене секуларизације 
29 Јап. „Индустријске и економске новине”.
30 Media Data 2014, The Sankei Shimbun. http://www.sankei-ad-info.com/pdf/media_

data2014_e.pdf
31 Tokyo protests Beijing’s exclusion of Sankei Shimbun reporter from covering diplomatic meet-

ing by Tomohiro Osaki, “The Japan Times”, Aug 30, 2018. https://www.japantimes.co.jp/
news/2018/08/30/national/tokyo-protests-beijings-exclusion-sankei-shimbun-report-
er-covering-diplomatic-meeting/#.xCvfevxKi01

32 Јап. „Јапанске економске новине”.
33 Јап. „Новине светог учења”.
34 Soka Gakkai keeps religious, political machine humming by Minoru Matsutani, “The Japan 

Times”, Dec 2, 2008.https://www.japantimes.co.jp/news/2008/12/02/reference/soka-gak-
kai-keeps-religious-political-machine-humming/#.vJgD-v4ANA
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(Милетић, 2014: 20). Са друге стране дневне новине „Шинбун Акахата” 
(Shimbun Akahata),35 представљају званични орган Јапанске комунистич-
ке партије, са просечним тиражом од око 1,13 милиона примерака.36 
„Црвена застава” већ осам деценија брижљиво негује бескомпромисно 
секуларни приступ у извештавању јавности. Током 2016. године у Јапану 
се издавало 3.589 магазина, од којих се 1.934 односи на месечна издања. 
Недељни магазини приређивани су у тиражу од око 788 милиона приме-
рака, готово двоструко мање од оних са месечним периодом излажења 
(Statistical Handbook of Japan, 2018: 178). Иако периодичне новине покри-
вају највећи део интересовања Јапанаца, статистика говори да се 20% 
свих продатих књига и магазина односи на манге тј. форму стрипа ка-
рактеристичну за Јапан.37 

Поразом Јапана у Другом светском рату, окупационе власти ра-
сформирале су дотадашњу новинску агенцију „Домеи Цушинша” (D᾽mei 
Ts᾽shinsha)38 а њено пословање преузеле су новоформиране агенције 
„Ђиђи Цушинша“ (Jiji Ts᾽shinsha, Jiji Press, Ltd.) и „Кјодо Цушинша” (Ky᾽d᾽ 
Ts᾽shinsha, Kyodo News). У прошлости, агенција „Ђиђи” пружала је превас-
ходно своје услуге државним органима и пословним организацијама. Са 
друге стране, „Кјодо” је своје услуге пружао медијским компанијама. У 
21. столећу ова подела је напуштена (valaskivi, Tsuji, 2007: 14).39 Током 
1982. године пласиран је „Ђиђи-Вин” (Jiji-Win) који је нудио економске 
вести на енглеском језику. Са друге стране, 1965. године успостављен је 
„Кјодо светски сервис” (Kyodo World Service), као сервис интернационал-
них вести, такође на енглеском језику. Обе агенције нашле су се на удару 
критике због тенденције да у вестима намењеним иностранству, селек-
тују сразмерно мали број оних вести за које се сматра да приказују Јапан 
у негативном контексту (Buckley, 2002: 270-271). Крајем 2010. године фор-
мирана је и „Новинска агенција Шингецу” (Shingetsu News Agency, SNA, 
Shingetsu Ts᾽shinsha), са циљем да се премости јаз између интернационал-
них медија и већине медија на јапанском језику.40

Иако историја радија у Јапану сеже све до 1925. године, када је осно-
вана „Токијска радиодифузна станица“ (Tokyo Broadcasting Station), а Јапан 

35 Јап. „Новине Црвена застава”.
36 JCP in figures, Japanese Communist Party. http://www.jcp.or.jp/english/2011what_jcp.html
37 Information Media Trends in Japan 2018, Media Innovation Lab, Dentsu Inc., Tokyo, 2018, 

стр. 13
38 Јап. „Савезна новинска агенција”.
39 Fujitake, A. (2005): Nihon no Masumedia: The Second Edition, Nihon Hoso Shuppan 

Kyokai, Tokyo – цитирано према: valaskivi, Dr. K., Tsuji, H. (2007): Mapping Media and 
Communication Research: Japan; Helsinki: Communication Research Center, Department 
of Communication, University of Helsinki, Helsingin Sanomat Foundation.

40 About SNA Japan. http://shingetsunewsagency.com/about/
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је једна од технолошки најразвијенијих држава света, радио није ни наро-
чито распрострањен ни популаран у Земљи излазећег сунца. По правилу, 
свака од 47 префектура, има у просеку пет радио станица, од којих три 
јавног емитера „НХК” (Nippon H᾽s᾽ Ky᾽kai),41 и по једну радио станицу 
комерцијалне намене на АМ односно ФМ радио-таласима. „НХК Радио 1” 
превасходно емитује тренутне догађаје и вести. „НХК Радио 2” искључиво 
емитује програм едукативног типа и, баш као и Радио 1, доступан је на АМ 
радио-таласима. За разлику од њих, „НХК-ФМ” емитује музички програм 
и вести. „Јапанска радио мрежа” (Japan Radio Network) преко своје најпре-
познатљивије радио станице „ТБС Радио” (TBS Radio & Communications, 
Inc.), емитује превасходно забавни програм. „Национална радио-мрежа” 
(National Radio Network) препознатљива је по свом ноћном програму и у 
власништву је „Фуџисанкеи Групе”. „Радио Никеи” (Radio Nikkei) на сво-
јим кратким таласима слушаоцима нуди програм чију срж, природно, 
чине финансијске вести али и емисије посвећене здрављу, култури па и 
коњским тркама. „Јапанска ФМ мрежа“ (Japan FM Network) преко своје 
„Токио ФМ радио станице” (Tokyo FM Broadcasting Co., Ltd.) емитује про-
грам у формату 40 најпопуларнијих музичких хитова. Преко власничке 
структуре, овај радио повезан је са „Јомиури Шинбуном”. „Јапанска ФМ 
лига” (Japan FM League) је радио мрежа која у свом саставу окупља пет ра-
дио станица, од којих је најпрепознатљивија „Џеј-талас” (J-Wave). У влас-
ничкој структури ове токијске радио станице налазе се како „Фуџисанкеи 
Група”, тако и „Кјодо вести”. „МегаНет” (The MegaNet) представља једину 
комерцијалну радио мрежу у Јапану, која емитује вишејезични програм. 
Осим наведених, на појединим деловима територије Јапана, слушаоци 
могу пратити и програм који емитује „АФН” (American Forces Network), 
сервис оружаних снага САД.

Иако се почеци експериментисања са телевизијом у Јапану могу 
сместити у исти временски оквир, када је отпочело и интересовање Ја-
панаца за радио, на конкретне потезе чекаће се до 1953. године. Управо 
тада са радом су отпочеле „НХК општа телевизија“ (NHK General TV) и 
„Нипон ТВ” (Nippon TV). Програм већ поменуте опште телевизије састоји 
се од вести, драмског и забавног програма, спортских дешавања те доку-
ментарних емисија. „НХК едукативна ТВ” (NHK Educational TV) предста-
вља други телевизијски сервис националне радиодифузне организације. 
Наглашену улогу у програму ове телевизије, имају емисије едукативног 
и културног карактера. Будући да је Јапан на честој мети разорних при-
родних непогода, за децу су осмишљене и нарочите игре које их запра-
во уче понашању у ванредним околностима. Као јавни сервис, „НХК” 
се финансира претплатом грађана. У 2016. години „НХК” је имао више 
41 Јап. „Јапанска радиодифузна корпорација”.
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од 43,15 милиона претплатника, од чега је више од 20 милиона пратило 
програм путем сателита.42 Када је реч о комерцијалним телевизијским 
мрежама, првенствено се мисли на водећих пет мрежа. Овај број никако 
није случајност, јер је до оснивања комерцијалних телевизија и дошло на 
иницијативу водећих новинских предузећа. „Јапанска новинска мрежа” 
(Nippon News Network) повезана је пословним путем са „Јомиури Шинб-
уном”, а њена најпрепознатљивија телевизијска станица је управо већ 
споменути „Нипон ТВ”. „Маинићи Шинбун” повезан је са телевизијском 
мрежом „ЈНН” (Japan News Network), коју чини готово тридесет станица. 
„ФНН” (Fuji News Network) повезан је са дневним листом „Санкеи Шинб-
ун”. „Асахи Шинбун” преко „Асахи ТВ Корпорације” управља телеви-
зијском мрежом „АНН” (All-Nippon News Network). Коначно, „Никеи” је 
пословно повезан са телевизијском мрежом „Те-Икс-Ен” (TXN Network) 
коју чини шест телевизијских станица (valaskivi, Tsuji, 2007: 18).43 Крајем 
марта 2012. године у Јапану је у потпуности окончано емитовање ана-
логне телевизије, која је замењена дигиталном терестријалном телеви-
зијом. Током 2018. године вршена је промоција услуга емитовања теле-
визије у резолуцијама 4К и 8К (Statistical Handbook of Japan, 2018: 180). 
Првог дана последњег месеца ове године, „НХК” је отпочео са емитова-
њем одређеног броја телевизијских канала у резолуцијама нове генера-
ције, по свему судећи у савршеној координацији са организацијом Ле-
тњих олимпијских игара 2020. године у Токију. 

Интернет је за само две деценије, од почетка могућности његовог 
комерцијалног коришћења 1993. па до 2013. године, постао стално при-
сутан у животима преко стотину милиона Јапанаца. Употреба интернета 
нарочито је изражена у старосним групама од 13 па до 59 година старо-
сти, где интернет користи и преко 90% популације. Млади нараштаји, 
старости између 6 и 12 година, у 80% случајева користе интернет. Нови 
медиј није непознаница ни међу најстаријим нараштајима, те тако преко 
50% седамдесетогодишњака користи интернет, односно око 20% попу-
лације старије од 80 година. Рачунари и паметни мобилни телефони 
представљају префериране уређаје, за коришћење могућности интер-
нета, већине Јапанаца без обзира на њихове године живота (Statistical 
Handbook of Japan, 2018: 89-90). Иако је од 2013. до 2017. године главни 
извор информисања Јапанаца био управо интернет, у периоду 2017-2018. 
година примат је препуштен телевизији. Када је информисање путем 
интернета у питању, занимљиво је да је убедљиво најпосећенија интер-
нет презентација „Јаху! Вести” (Yahoo! News). У врху се налазе и презен-

42 Radio and Television Broadcasting Operators and Television Subscribers (F.Y.2005 to 2016), 
Japan Statistical Yearbook 2019, оп. цит.

43 Fujitake, A. (2005), оп. цит., стр. 18.
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тације националне и комерцијалних телевизијских станица, али су „Ја-
ху! Вести” популарне готово колико и наредне четири интернет презен-
тације заједно (Reuters Institute Digital News Report, 2018: 131). Иако се 
чини да је тежња за објективним извештавањем главни покретач Јапана-
ца, приликом опредељења за посету неком од информативних интернет 
презентација, то није нужно тачно. Примера ради већ поменути „Јаху! 
Вести” је у својој верзији на јапанском језику, као једну од битнијих вести 
са почетка јануара 2019. године, издвојио уклањање статуе посвећене 
„Женама за утеху” из једног филипинског градића.44

3.Кишаклубови

Једна од особености медијског система Јапана свакако су и киша 
клубови (kisha kurabu) односно клубови новинара. Извештавање репор-
тера, чланова киша клубова, типично је усредсређено на просторије за 
новинаре, при државним институцијама али и привредним субјектима. 
Како се у „Јапанској асоцијацији издавача и уредника новина” истиче, 
киша клубове чине новинари који редовно прикупљају вести док је сам 
киша клуб „добровољна институција за прикупљање и саопштавање 
вести”.45 Већину чланства киша клубова чине новинари, чланови поме-
нуте асоцијације. Своје корене киша клубови везују за сам крај 19. века, 
док се данас под њиховим функцијама и улогама превасходно подразу-
мевају брзо и тачно извештавање, надзор над радом државних органа и 
залагање за обелодањивање информација и координација у прикупљању 
вести. Осим тога, клубови новинара у Јапану, своју улогу виде и у из-
вештавању које се нарочито тиче људских права.46 

Основна идеја иза институције киша клубова јесте примењивање 
заједничког притиска на јавне органе, који желе да ускрате јавност за 
одређене информације. Са друге стране и сами новинари, чланови неког 
киша клуба, могу на добровољној бази усагласити и донети такозвани ем-
барго на информације, како би се заштитили појединци или институције 
у одређеној ситуацији (нпр. поштовање анонимности жртве). У ту сврху 
често се на табли исписују договори о извештавању, као транспарентан 
начин истицања оквира деловања у неком конкретном случају али и као 
помоћно средство за избегавање контрапродуктивног надметања међу 
44 The „comfort woman“ set up in the Philippines has been removed (оригинални наслов:
 フィリピンに設置の「慰安婦像」は撤去), “Yahoo! Japan”, Jan 3, 2019. https://headlines.yahoo.

co.jp/hl?a=20190103-00000538-san-asia
45 Kisha Club Guidelines, Nihon Shinbun Kyiok᾽i. https://www.pressnet.or.jp/english/about/

guideline/
46 Исто.
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самим новинарима. Конференцијама за медије могу присуствовати 
само они новинари који су чланови тог киша клуба. Уобичајена пракса 
је да новинар киша клуба, при некој болници или можда берзи, обрађује 
теме само у вези са датом организацијом.

Предност постојања система киша клубова јесте омогућавање ла-
ког добијања информација, било да је реч о државним институцијама 
или пословним организацијама. Осим тога, овакав систем је практичан 
јер допушта поделу информација са великим бројем новинара за кратко 
време. Такође, евидентно је да се међу новинарима унутар једног киша 
клуба ствара осећај једнакости. Ипак, будући да се киша клубови налазе 
унутар сваког министарства, парламента, суда, седишта политичких 
партија, полиције и других значајнијих организација, новинарима чла-
новима киша клубова често се замера да извештавају у складу са очеки-
вањима власти. Наиме, током времена развија се одређена врста зави-
сног односа новинара о њихове изворе, те се и догађаји интерпретирају 
онако како их је видео и сам извор (Krauss, 1996: 125). Последица ова-
кве праксе јесте да новинари најчешће и врше медијску дисеминацију 
порука, и сажимање стварности у њима, на начин који одговара њихо-
вом извору информација. Релативна лакоћа доласка до информација, 
неретко чини репортере неактивним у додатном прикупљању информа-
ција и задовољним само оним што су сазнали од званичних органа неке 
институције. Осим тога, захваљујући затворености клубова, па и елити-
зму, током времена се између представника неке институције и самих 
новинара често умеју развити и пријатељски односи, а на штету непри-
страсног информисања јавности. Медијске организације ово настоје 
предупредити праксом да се сваки новинар, после неколико година про-
ведених у једном киша клубу, распореди у неки други киша клуб. Ипак, 
врло брзо успоставља се равнотежа између новинарске жеље, да листу за 
који раде пренесу став званичника о нечему, и праксе званичника неке 
установе, да новинарима дају само онолико информација колико се сма-
тра довољним за обављање њиховог посла (Thayer, N.B. 1975: 300). Нес-
метан приступ званичницима префектуре, полиције или можда поли-
тичке странке, константни брифинзи, саопштавање незваничних инфор-
мација и други елементи новинарске свакодневице у једном киша клубу, 
неодољиво подсећају на „умеће политичког лагања“, као вида политичке 
цензуре, како је то дефинисао Џон Кин (1995: 78-80). 

Процене о броју киша клубова крећу се од неколико стотина до преко 
хиљаду, али оно што је свим клубовима заједничко јесте искључивост 
која се односи како на слободне новинаре, тако и на иностране медије. 
Током година ситуација се благо променила у корист последњих. Неки од 
најпознатијих кишу клубова су: „Нагата клуб” (Nagata Club) – киша клуб 
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резиденције јапанског председника Владе, „Еихо клуб” (Eiho Club) – клуб 
унутар Заступничког дома чији су чланови искључиво представници 
шест токијских телевизијских станица, „Касуми клуб” (Kasumi Club) при 
Министарству иностраних послова и „Кабуто клуб” (Kabuto Club) – киша 
клуб Токијске берзе. 

4.Слободајавногкомуницирања

За слободу јавног комуницирања у јапанском друштву, не може се 
рећи да је ограничена изузетним законским ограничењима. Превас-
ходно је дакле реч о „унутрашњој принуди“ односно самоцензури. Пре-
комерна концентрација медијског власништва по правилу резултира 
индиректним негативним ефектом, будући да се стварају такви услови у 
којима се професионални комуникатори подстичу на аутоцензуру, како 
би задовољили корпоративне интересе предузећа у којима раде (Милу-
тиновић, 2017: 88). Осим тога, слобода јавног комуницирања у најдуго-
вечнијој монархији на свету, лимитирана је и организационим ограни-
чењима али и културом Јапана. 

Окупација Јапана формално је окончана 28. априла 1952. године. 
Либерално-демократска партија Јапана основана је 15. новембра 1955. 
године, уједињењем Демократске партије Јапана и Либералне партије. 
Будући да се радило о две најуспешније политичке странке, на парла-
ментарним изборима одржаним исте године, актуелни премијер наста-
вио је свој мандат, али не више као члан ДПЈ, већ као политичар и држав-
ник из редова новоосноване ЛДПЈ. На највишој функцији извршне вла-
сти, чланови нове странке остали су непрекидно готово 38 година, све до 
августа 1993. године. Већ за мање од две и по године, поново су се нашли 
на месту премијера, овог пута у низу дужем од 13 година. Дотадашња 
опозиција успела је прекинути доминацију ЛДПЈ, али само на период 
нешто дужи од три године. Актуелни председник Владе Јапана, од краја 
2012. године, поново долази из редова либералних демократа. Владајућа 
ЛДПЈ или Ђиминто (Jimint᾽), дефинитивно представља политичку опцију 
којој већина грађана Јапана највише верује. Од суштинског обнављања 
независности Јапана 1952. године, ова странка представљала је извршну 
власт укупно дуже од 57 година,47 са тенденцијом да још дуго доминира 
у политичком животу Јапана. 

Иако је Јапан већ дуги низ година парламентарна демократија, 
суштински је највећи део политичке моћи сконцентрисан у рукама вла-
дајуће Либерално-демократске партије Јапана. Под агенсима се подра-
47 Сагледано до краја 2018. године
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зумевају друштвене институције и друштвене групе, које својом пози-
цијом унутар система, имају активну улогу у процесу друштвеног кому-
ницирања. (Radojković, Stojković, 2009: 43). Како Ђиминто представља 
најзначајнији агенс медијског система Јапана, и медијски садржаји су 
у осетној мери вредносно импрегнирани идеологијом и дневном поли-
тиком најдоминантније јапанске партије. Новинари својом функцијом 
представљају битан агенс медијског система неке државе, а у случају Ја-
пана може се рећи да се на њих осетно утиче из редова државних органа, 
као и органа владајуће странке. Изузимајући „Нагата клуб”, за најпрес-
тижнији киша клуб важи „Хиракава клуб” (Hirakawa Club), са простори-
јама при седишту либералних демократа и у Заступничком дому. Систем 
киша клубови најчешће доприноси уједначавању вести, јер управо нови-
нари унутар клуба одлучују на који начин ће пропратити неку вест. Та-
кође, сви новинари добијају истовремено информацију од истог извора. 
Уколико би извор информација ставио забрану на одређене појединости 
или се остали чланови клуба договорили да неке појединости изоставе у 
свом извештавању, новинар који прекршио договор могао би се суочити 
са искључењем из клуба (Farley, 1996: 136-137). Чланство у киша клубо-
вима одобрено је само значајним медијским организацијама, које су у 
исто време и чланице Јапанске асоцијације издавача и уредника новина. 
Будући да су новинари унутар киша клубова редовно информисани, а да 
се новинари иностраних медија, слободни новинари и новинари мага-
зина често боре за било какву информацију, о киша клубовима се често 
уме говорити и као о својеврсним „картелима вести“ (Altman, 1996: 167).

И поред економског благостања и технолошког напретка, које сврс-
тавају Јапан у ред најнапреднијих држава света, јапанска култура и дру-
штво су суштински задржали доста од своје богате традиције. Тако, при-
мера ради, у тренутној Влади свега једно министарско место припада 
дами. Битан елемент јапанске традиције свакако представља и склоност 
ка беспрекорној организацији, хијерархији и поштовању ауторитета што, 
у наведеном контексту, може додатно допринети ограничавању инфор-
мисања јавности само на оне елементе које политичари, као извор ин-
формација, и новинари, као професионални комуникатори, сматрају за 
неопходне. Иако клубови новинара постоје и у другим државама, чини 
се да управо систем киша клубова изузетно ефикасно омогућава кон-
тролу информација од стране власти - извора информација.
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Закључак:Погледубудућности

Питање медијског система Јапана и његовог развоја у будућности, 
није само питање медија, већ у обзир треба узети и сложене унутрашње 
и спољашње факторе. Дневни листови у штампаном облику, полако али 
сигурно постају избор све мањег броја Јапанаца. Са друге стране, интер-
нет презентације постају све популарнији извор информисања. Интернет 
као медиј је теже ставити под контролу, него што је то случај са меди-
јима масовног комуницирања, што отвара простор за уплив потпунијих 
информација. Медијска писменост Јапанаца и честа непоузданост вести 
на интернету, такође су чињенице које треба уважити. Под притисцима 
попустиле су и бране киша клубова, који су сада постали приступачнији 
за иностране новинаре. Ипак, и поред ове либерализације, веома мали 
број страних репортера одлучио се за приступање неком од клубова. 
Иако је информисање путем интернет презентација све популарније а 
дневна штампа бележи значајан пад тиража, већина Јапанаца не одриче 
се својих навика. Систем кућне доставе новина, преко којег штампу 
добија већина Јапанаца, ефикасно спречава новине да се надмећу за 
читаоце преувеличаним насловима, којима би поспешивали продају. 
Чини се да је главна одлика већине јапанских медија њихова наглашена 
симбиотичка природа. Савремени Јапан формиран је у калупу Либерал-
но-демократске партије Јапана, а чије су тачке ослонца: традиционалне 
вредности и конзервативизам у домаћој политици, односно одржавање 
блиских односа са Сједињеним Америчким Државама у спољној поли-
тици. Повремени догађаји, попут оних након катастрофе у нуклеарној 
електрани Фукушима 2011. године, показали су недостатке постојећег 
медијског система Јапана. Ипак, народ ове острвске државе, навикао је 
на политику обликовану по његовим ставовима и очекивањима, а коју 
спроводи ЛДПЈ. Управо због тога и неке од несавршености јапанског 
медијског система, попут улоге киша клубова као строгих „чувара капи-
ја“, увек наилазе на разумевање јавности. На спољнополитичком плану 
Далеки исток представља плодно подручје за најразличитије тензије. У 
случају Јапана треба имати у виду спор са Руском Федерацијом око Ку-
рилских острва, али и сложене односе са оближњом ДНР Корејом. Томе 
треба додати и позицију Јапана у односима Републике Кине (Тајвана), 
једне од страна које су „Потсдамском декларацијом” утицале на обли-
ковање медијског система Јапана, и Народне Републике Кине. У уну-
трашњој политици могу се очекивати промене постојећег Устава, које 
би требале укључити и преформулацију одредби које највишем правном 
акту Јапана дају наглашену пацифистичку ноту. Узимајући у обзир на-
ведена значајна питања у унутрашњој и спољној политици, за који су Ја-
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пану неопходни одлични односи са другим светским силама и поверење 
народа, може се очекивати једино одржавање постојећег стања у медиј-
ском систему Јапана, односно очување постојећих институција и односа 
који у медијском систему Јапана већ дуго егзистирају.
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САГЛЕДАН У КОНТЕКСТУ ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ

Сажетак: Овај текст проблематизује питање нарцисиодности, сагле-
дане у контексту виртуелне реалности са циљем да да прецизније експли-
кације у вези са тиме да ли и на који начин технолошки структуиран свет 
утиче на нарцистичке облике испољавања код човека. Поред тога, у раду 
се сагледава како савремена културолошка матрица подстиче испољавање 
нарцистичких манифестација, које се у виртуелном свету потврђују мно-
штвеношћу слика, познатих као селфији, а које индивидуа пушта у вир-
туелни простор, са циљем јачања сопствене грандиозне представе и задо-
бијања виртуелне подршке. У раду се износи став да могућности инфор-
мационо- комуникационих технологија доприносе узлету нарцистичких 
тежњи, с тим, што се разлози за нарцистичке манифестације „проналазе” 
у руху капиталистиче парадигме. Такође, износи се став да се у постмо-
дерни одређени патолошки облици људског испољавања (у случају овог рада 
нарцистички) рационализују, тако што се „облаче“ у рухо трендизације, 
чиме се објашњавају као нормализоване праксе, самим тим што их зна-
чајан процент индивидуа показује. Фром је то назвао друштвено-струк-
турирани дефект. 

Кључне речи: НАРЦИЗАМ, МЕДИЈИ, НОВИ МЕДИЈИ, ВИРТУЕЛНА 
РЕАЛНОСТ, ДРУШТВЕНО СТРУКТУРИРАНИ ДЕФЕКТ.
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1.Дигитализацијастварности 
и конституисање виртуелне реалности

Последња декада коју је обележила рапидна дигитализација техно-
логије и културе, односно човекове стварности, утицала је и изменила 
његово социјално, културолошко, пословно и духовно окружење. Диги-
талне и информационе технологије нису само омогућиле настанак нових 
медија, већ и једног специфичног конструкта – кибер простора, који је 
отворио једну другачију перспективу поимања човековог сопства, међу-
људских релација и његове телесности. Савремени информационо-ко-
муникациони уређаји представљају протезе савременог човека, дајући 
сваком прилику да уз одговарајућу технолошку опрему постане активан 
припадник глобалног медијатизованог социјетета. Поред тога, техноло-
шки посредован простор, омогућио је узлет одређених образаца изра-
жавања и самоизражавања који, врло често представљају нарцистичке 
манифестације испољавања човекове личности. 

Пролиферација медија, која је посепешена развојем дигиталних тех-
нологија, довела је до медијатизације човекове стварности. Прожимање 
стварности медијима, имало је утицај на човекову интерпретацију соп-
ства и света у коме егзистира. Данас је за значајан проценат популације 
᾽гуглање᾽, начин стицања знања о свету који их окружује. Појава Гугл 
претраживача, убрзан начин живота, мобилност медија и „приступач-
ност” виртуелности било када и било где уз адекватну техничу подршку, 
обликовали су савремене друштвене токове. Данас је све већи проценат 
човекових свакодневних пракси и активности прожет различитим обли-
цима медијатизоване комуникације. Речју, значајан проценат појединаца 
своје представе о стварности изграђује на основу пласираних медијских 
садржаја. Комуникација посредована мобилном телефонијом, телеви-
зијом, компјутерима премрежила је човекову стварност, равномерно 
партиципирајући са другим облицима човекове комуникационе праксе 
(интерперсонално комуницирање). Наиме, поред тога што медијски и тех-
нолошки посредована комуникација поседује извесне предности (брзина 
и комуникција без обзира на удаљеност), она, свакако има и своју мрачну 
страну. У даљем тексту ће се анализирати на који начин су узлет медијс-
ке и визуелне културе (у оквиру које се постулирају садржаји опажљиви 
чулом вида) утицали на дисторзију критичке оштрице код постмодерног 
појединца, чинећи га погодним за усвајање хомогенизованих вредности 
и конформистичких образаца мишљења и понашања, а који се јасно могу 
детектовати као нарцистички облици испољавања у виртуелном свету. 

Медијатизација човекове збиље, постулирање култа тела и успешно-
сти (поиманог пре свега као акумулација статусних и материјалних сим-
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бола), као врховних вредности у савременом друштву, појава виртуелне 
реалности и виртуелног Селфа, утицали су на стварање једне потпуно 
другачије релације између савременог човека и компјутерске машине. 
Наиме, са настанком технолошки посредоване стварности, машина 
више није само средство, већ, добија другачије, интимније значење за 
човека. Чињеница да се у контакту са њом отвара један свет виртуелних 
могућности, безбројних прилика и улога (кроз поигравање са иденти-
тетима), надражених сензација утицао је да се машина перципира као 
неко ко „помаже” да се стање усамљености или личне нелагодности пре-
небрегне (осећај да особа не вреди, да не задовољава пропагиране образ-
це изгледа или материјалног статуса). Као што наводи Терклова, а што 
ће се детаљније разрађивати у тексту, када сте онлајн ви сте мршави, бо-
гати, углађени и осећате да вам се пружа више прилика него у стварном 
свету (Теркл, 2011: 36). 

Када је у питању интернет, може се рећи да је, с обзиром на велики 
број корисника постао масовни медиј. Ипак, битна карактеристика по 
којој се интернет разликује од традиционалних медија је та, што од својих 
корисника „захтева” активно учешће. Интернет представља револуцију у 
медијима, пре свега јер је спојио аудио, визуелне и текстуалне елементе. 
Међутим, било би исувише поједностављено интернет проматрати само 
из перспективе еволуције медија, односно искључиво као прелазак на 
нови медиј. Другим речима, социјалне, економске, културне, уметничке 
трансформације које су настале са појавом интернета сведоче о томе да 
његова појава не представља искључиво прелазак на нови медиј. Најин-
тригантнија специфичност интернета је та, што је омогућио конститу-
исање једног, до тада незамисливог простора – кибер простора. Такође, 
са појавом интернета настају и, сада већ, добро познати феномени: вир-
туелни светови, вештачка интелигенција, виртуелна стварност итд, који 
су отворили бројна питања, дилеме и полемике. Интересовање за висо-
котехнологизовани простор и технолошки посредовану стварност није 
занемарено ни од стране академске заједнице, која још увек покушава да 
прецизира одговоре о њиховим утицајима на човека. 

Као што каже Мануел Кастелс: „Комуникационе технологије су кон-
ституисале виртуелност као доминантну димензију наше реалности” 
(Castells, 2000). Реалност посредована дигиталним технологијама, одавно 
не представља идејни конструкт, замисао, већ је то технолошки креира-
но окружење у коме се дешавају интеракције између његових корисника. 
Самим тим, што утиче на човека и друштво, и што се у оквиру ње дешавају 
социјалне интеракције, виртуелна реалност представља социјални фено-
мен. Дакле, виртуелна реалност је специфична врста окружења која је 
конституисана посредством дигиталних технологија и интернета, прем-
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режена социјалним интеракцијама и могућностима за индивидуалну 
самоекспресију. Привлачност интернета као медија, као и технолошки 
посредоване реалности је у томе што су омогућили сваком кориснику 
да постане „познат”, односно да напусти зону анонимности. Оно што у 
таквој друштвеној констелацији постаје вредно промишљања су разлози 
због којих све већи проценат индивидуа има потребу за обелодањивањем 
своје приватности ради задобијања виртуелне популарности. 

Виртуелна реалност отворила је могућност уласка у виртуелне све-
тове. Свакако вредни помена су World of Warcraft и Second Life. Њихова 
привлачност, заједно са друштвеним мрежама свакодневно расте, што 
потврђује чињеница да значајан део популације добар део свог време-
на намењеног доколици, или у току неких других активности (на послу, 
за време ручка...) проводи сурфујући по виртуелним световима. Миша 
Васић каже да друштвене мреже (Фејсбук, Твитер, Инстаграм, Мајспејс) 
представљају супремативни објекат фасцинације стотина милиона људи 
широм света, о чему сведоче мултимилионски финансијски обрти компа-
нија које стоје иза њих. (Васић, 2015: 197) Оно што изазива пажњу научне 
заједнице су свакако разлози за планетарну популарност виртуелне реал-
ности, виртуелних светова и умрежене егзистенције, које су утицале да 
границе између реалног и виртуелног постану све магловитије.

Сајбер простор (cyber space) и виртуелна реалност која је у оквиру 
њега конституисана, изграђени су на постулатима дигитализације, чиме 
је отворен спектар нових тема, а самим тим и полемика и дебата, које се 
тичу човека и његове улоге у свету. Одмах на почетку осећа се потреба за 
разумевањем појмовног одређења простора у контексту виртуелне реал-
ности. Конституисање кибер простора је утицало да се перцепција света 
„смањи”. Дакле, сајбер простор је редефинисао појмове простора и вре-
мена традиционално схваћене, отворивши неке нове перспективе посма-
трања човека и стварности. Наиме, виртуелни простор данас интерпре-
тиран било као паралелна, или, за неке, и једна (социјално) релевантна 
стварност, што претпоставља извесну трансформацију и проширење 
саме идеје космоса, и то на његову дигиталну димензију, која прети да 
готово у потпуности истисне и некадашње концепције реалног света. 
Дакле, некадашње концепције реалног света су са појавом виртуелног 
простора значајно уздрмане, доведене у питање, утичући да границе из-
међу реалног и виртуелног постану све неодређеније. 

Привлачност кибер света може се објаснити тиме што је у њему мо-
гуће реализовати од памтивека познату човекову тежњу, а то је потреба 
да природу прилагоди себи и својим потребама. Уласком у дигитални 
свет, особа добија могућност да постојеће окружење освоји, модификује 
и прилагоди на начин који је за њу одговарајући. Поред тога, у симули-
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раној стварности могуће је доживети интензивне емоције, привремено 
заборавити на свакодневицу и поигравати се идентитетима. Виртуелна 
реалност делује ослобађајуће јер је омогућила глобалну комуникацију, 
са било којом особом на земаљској кугли, која поседује потребне тех-
нолошке капацитете, док с друге стране, представља јасно омеђен про-
стор који захтева прихватање одређених правила и поступање у складу 
са њима. Наиме, од учесника који партиципирају и оправдано се може 
рећи егзистирају у виртуелном свету, очекује се да активно деле свој 
интимни живот са другим припадницима. Продуживши своја чула елек-
тронским помагалима (Маклаун), човек постаје не само учесник, него и 
воајер, надзорник и надзирани, одбацајући право да задржи сопствену 
приватност зарад могућности да допре до приватности других. (Ћало-
вић, 2011: 78) Самим тим, о виртуелној реалности може се промишљати 
из угла Фукоовог паноптикума, где су затвореници добровољно приста-
ли на заточеништво. 

Самим тим, као што Теркелова каже, не треба да изненађујуће што 
људи извештавају да су разочарани, када се врате из виртуелног у реални 
свет. (Теркл, 2011: 36) Дакле, приликом напуштања виртуелних светова, 
наступа осећај разочараности реалношћу која захтева другачије меха-
низме деловања и поступања како би се омогућио трајнији осећај по-
стигнућа и задовољства. Тиме се објашњава зашто значајан проценат 
појединаца који задовољење својих потреба не могу да остваре у реал-
ној стварности, постају зависни од виртуелне егзистенције. Самим тим, 
ствара се нека врста наркотичке зависности од високотехнологизованог 
социјетета, јер се виртуелни свет и виртуелна егзистенција доживљавају 
као начин да се превазиђу унутрашња тескобна стања.

2.Визуелнисадржајикаомеханизамсамоекспресије 
у виртуелној стварности

Данас се појам визуелне културе често поистовећује са цивилиза-
цијом слика, што како наводи Дивна Вуксановић, свакако нису исто-
ветни појмови, иако подразумевају одређене сличности и преклапања. 
Савремено друштво је прожето медијима, те се оно данас практично 
не може замислити без медијски посредоване комуникације која обез-
беђује информисаност у вези са друштвеном стварношћу. Међутим, оно 
што се данас представљају као кредибилни медијски садржаји су они 
који се највише деле (популарно share). То значи да је емпиријска уте-
мељеност пласираног садржаја изгубила на значају, уступајући место 
ономе што изазива пажњу. У медијским садржајима примарну улогу 
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имају слике, које подстичу спектакуларизацију и драматизацију ствар-
ности, утичући на привлачење пажње публике, а све у циљу репродук-
ције доминантне капиталистичке матрице. Виртуелне, медијске слике 
што су, захваљујући експанзији нових комуникационих технологија, 
прекомерно засуле наш актуелни опажајни свет, циркулишући у сфери 
симболичке размене, нису само естетски већ и социјални factum дана-
шњице (Вуксановић, 2012: 312). 

Са појавом нових медија и стварности посредоване дигиталним тех-
нологијама, феномен самоекспресије и самопрезентације помоћу слика 
постаје све упечатљивији и израженији, што се најверодостојније може 
сагледати кроз планетарно популарни феномен познат као селфи. Тиме 
се објашњава глобална популарност и дистрибуција друштвено пожељ-
них он лајн персона, које задовољавају пропагиране, естетске стандарде 
и стилове живота (lifestyle), чији се идентитети примарно дефинишу 
мноштвом слика које се пласирају и циркулишу у виртуелној реално-
сти. Дакле, визуелно опажајно постаје социјални factum данашњице. То 
потврђује и индустрија реклама и маркетинга које значајна финансијска 
средства улажу у визуелне садржаје. Новинарство је такође изгубило ле-
гитимитет информативности, које је првобитно имало, постајући полуга 
за привлачење пажње сензационалистичким и визуелним садржајима. 
То је разлог за све чешће констатације јавних личности да је важно како 
изгледа слика, у односу на оно што пише у тексту. Дакле, компјутериза-
ција културе, да се послужимо формулацијом Мановича, истакла је у 
први план слике. Водећи се маркетиншком максимом да слике царују на 
вебу, значајан проценат корисника у виртуелној реалности је то усвојио 
као начин изражавања сопства. То је један од разлога зашто су друштвене 
мреже преплављене сликама индивидуа које покушавају да у виртуел-
ној реалности представе пожељни индивидуалитет. Доминација визуел-
них медија, остварена крајем xx и почетком xxI века, допринела је екс-
панзији визуелности у тој мери, да је готово читав свет феномена постао 
спектакуларизован, „транспарентан” и такорећи, у потпуности визуелно 
опажљив (Исто: 311). У свету виртуелности, презентацијско и самопре-
зентацијско постају нормализоване друштвене праксе, што се најверо-
достојније постиже помоћу слика које се пуштају у етар медијатизоване 
стварности. Дакле, доживљај и дојам о некоме у виртуелној реалности 
примарно се изграђују на основу пласираних слика које особа пушта у 
оптицај. Другим речима, слике су те, које у свету виртуелног дају креди-
билитет, веродостојност и вредност нечијем идентитету јер оне „говоре” 
уместо особе ко је она (influencer, bloger, travel bloger, fashionist, lifestyle...). 

Естетизацијом стварности се дискредитује истинито, које је у ери 
медијатизације, изгубило своју некадашњу важност јер забавни и спек-
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такуларни садржаји постају друштвено пожељни. Концепт „виртуелне 
стварности“, према нашим схватањима, заступа идеје једне онтологије 
у којој се оно што је артифицијелно дијалектички прожима са оним што 
је стварно, као и обратно, истрајавајући на моменту естетског привид, 
заједничког именитеља оба ова варијетета, што градуелно расте и ум-
ножава се у низу својих различитих рефлексија и модалитета. Заправо, 
савремени свет у великој мери почива на естетизацији и медијатизацији 
стварности, у оквиру којих естетски привид постаје начин (ре)презен-
тације стварности. Као што каже Дивна Вуксановић, глобална медијска 
стратегија, тежи да се жртвује истина. Апострофирање визуелног, такође 
значи и детронизовање фундаменталних човекових вредности, филозоф-
ски и етички промишљаних, у корист потрошачких и капиталистичких. 

Дакле, визуелни садржаји који се пуштају у оптицај у виртуелном 
свету су за већину припадника комуникативни и постављају се у циљу 
(само)презентације и изражавања сопства. У раду се заступа станов-
ниште да је такав облик експресије, који подразумева презентацију соп-
ства путем слика, кохерентан са доминантном, капиталистичком матри-
цом, односно вредностима које се промовишу у оквиру ње. Наиме, човек 
није вредносно неутралан ентитет и његово сопство се значајним делом 
конституише интернализацијом вредности културолошке матрице у 
којој егзистира. Кибер култура, која као и свака културолошка матрица 
подразумева одређене симболе, кодове, језик, вредности промовише и 
истиче садржаје који су опажљиви чулом вида. Своју потврду и валид-
ност особа у виртуелном свету стиче кроз слике које се пуштају у опти-
цај, а које имају наративну функцију. 

Већ је поменуто да су садржаји који у дигиталној форми циркулишу 
сфером виртуелне реалности претежно визуелни. Иако је високотехно-
логизовани свет „искористио“ уметничко и естетско, ипак, садржаји који 
се ту пласирају представљају њихове вулгаризоване облике, чиме су тра-
диционално схваћени појмови уметност, уметничко и естетско добили 
другачија аксиолошка значења и интерпретације. Дакле, може се закљу-
чити да је технолошки посредована стварност, осим, што је непобит-
но утицала, па и изменила перцепцију о комуникацији, међуљудским 
интеракцијама, идентитету редефинисала и питање естетике, уметно-
сти и креативности. Свакако вредно промишљања јесте да ли активна 
улога реципијената у случају нових медија, пре свега интернета, усло-
вила и утицала да, услед капацитета да готово свако може бити креа-
тор садржаја, а самим тим и самопрокламовани уметник, уметност и 
естетика доживе свој крах, проматран у руху њихових првобитних вред-
ности и утемељења? Наиме, лепо, као и добро, у условима све интензив-
није медијске производње реалног, постају подређени коначном идеалу 
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медијски посредоване слике, привида чије је разумевање стандаризо-
вано по узору на медијске, тржишне и технолошке матрице савременог 
света (Ћаловић, 2011: 50). Уметнички облици (сликарство, архитектура, 
вајарство...) се преводе у дигиталну форму и као такви се размењују у 
симулираној стварности. 

Нови медији који су поникли на основама традиционалних, поред 
тога што су посредовани дигиталним технологијама инкорпорирају и 
елементе визуелних уметности, као што су фотографија и филм. Међу-
тим, визуелне уметности трансмитоване у контекст виртуелне реално-
сти постају банализоване и тривијализоване форме, које се, најчешће 
користе у циљу самопрезентације, потврде и устоличавања нечијег (вир-
туелног) идентитета. Дакле, уметничко и естетско бивају експлоатиса-
ни, преведени у технократске кодове и као такви комуницирани у циљу 
промовисања и самопрокламовања нечијег идентитета. Другим речима, 
уметничко и естетско се прилагођавају технолошком које их уобличује, 
банализује, тривијализује и у тој новој форми, модификованој техно-
кратском контексту пушта у етар виртуелне стварности. Чињенично је 
да у виртуелној реалности се присуствује моралној, естетској девалори-
зацији и тривијализацији, где се такве форме уздижу и постављају на 
пједестал на рачун уметничног и вредносног. 

У садашњем стадијуму, када друштвеним животом потпуно доми-
нира акумулирана економска производња, долази до општег помака од 
имати ка изгледати (Дебор, 1999: 7). Императив савременог друштва је 
визуелно и појавно, чиме се објашњава зашто су слике постале толико 
важни и доминантни садржаји у виртуелној стварности. Уместо личних 
постигнућа посматраних кроз призму реализације властитих потенци-
јала, који уобличују здраво, кохерентно самопоуздање на пиједестал се 
стављају слике, као валидација нечије личне вредности. Бодријар каже 
да оно чему ми присуствујемо, изнад трговачког материјализма, јесте се-
миургија свега путем рекламе, медија и слика (Бодријар, 1994: 19). Поме-
нути аутор наставља да смо ми необуздани ствараоци слика, на којима се 
нема шта видети. Већина савремених слика, видео, сликарство, пласти-
чне уметности, аудиовизуелно, синтетичке слике су дословно слике где 
нема шта да се види, слике без трагова, без сенке, без последица (Исто).

Медијатизација и дигитализација стварности на којима почива са-
времено друштво, учинили су да, како каже Ћаловић, спектакл за пост-
модерног човека постане његова једина реалност (Ћаловић, 2012: 59). У 
том смислу било би корисно позвати се на Дебора, који каже да: „Када се 
стварни свет преобрази у пуке слике, пуке слике постају стварна бића, 
која ефикасно подстичу хипнотичко понашање. Пошто је задатак спек-
такла да нам путем различитих, специјализованих облика посредовања 
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показује свет који више не може бити директно доживљен, он неми-
новно, на простору где је некада владао додир, даје предност погледу: 
најапстрактније и најнепоузданије чуло најбоље се прилагођава општој 
апстрактности садашњег друштва. Али, спектакл нису само слике, нити 
само слике и тон. То је све што измиче човековој активности, све што 
омета и заварава његову способност преиспитивања и корекције” (Дебор: 
1999: 8). Још се у раним филозофским промишљањима истицало колико 
је чулна спознаја релативна и непоуздана, те да неретко можети утицати 
на дисторзију перцепције. Чуло вида је посебно подложно завођењу, те се 
врло често баш оно користи како би се манипулисало.

Спектакл је ноћна мора модерног друштва окованог ланцима; он, у 
крајњој линији, изражава само чежњу тог друштва за сном (Исто). У ери 
где влада индустрија доживљаја, да се послужимо термином Липовец-
ког, тежње се усмеравају ка њиховом интензивирању. Потребе за хипер-
сензацијама и интензивним искуствима, могу се подмирити кроз симу-
лације доживљеног и проживљеног који су инхерентни хиперреалним, 
виртуелним световима. Данас се не продају искључиво роба и услуге, 
већ и доживљаји, што је утицало на формирање индустрије доживљаја. 
С тим у вези, Липовецки каже да тонемо у индустрију доживљаја која 
се конкретизује у претераним симулацијама, вештачки произведеним 
хиперспектаклима, стимулацијама чула чија је намена да се људима 
пружи искуство више мање изузетних осећаја, да им се омогући прожи-
вљавање контролисаних емоционалних тренутака у хиперреалистич-
ном, стереотипном и климатизованом окружењу (Липовецки, 2008: 67). 
Тиме се може објаснити привлачност виртуелне реалности, која богата 
симулацијама, хиперсензацијама и другим могућностима за постизање 
вештачких сензација, игра компензаторску улогу у животу савременог 
човека. Паул Нистром (Paul Nystrom), један од проучаватеља савременог 
маркетинга, једном је приметио да индустријска револуција ствара „фи-
лозофију узалудности”, свепрожимајућег умора, „разочарења постиг-
нутим”, које налази излаз у мењању „површинских ствари којима влада 
мода” (Лаш, 1986: 83). Нистромова перспектива сагледавања друштвених 
тенденција у оквиру којих он запажа „филозофију узалудности”, свепро-
жимајући умор, разочарење постигнутим су нека од објашњења која се 
износе у раду као разлози за све већу популарност виртуелног света. 

Данас је демаркциона линија између реалности и виртуелности 
све неухватљивија. Добар део разлога може се наћи у настојањима да 
се осећај личне немоћи, персоналне девалоризације, неиспуњености и 
празнине пренебрегну. Управо је виртуелни свет, тако конципиран и ус-
тројен да помоћу техничких протеза особу води кроз хиперреалне фа-
сцинације, ласкајући њеној (псеудо) потреби за хиперсензацијама. Ли-
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повецки, потребе за хипердоживљајним и хиперсензитивним објашњава 
из хиперпотрошачке парадигме. Хиперпотрошач очекује неочекивано 
у програмираном тржишном окружењу, он тражи „луде” или бајколике 
светове, све халуцинантнија искуства и призоре (Липовецки, 2008: 67). 

3.Нахоризонтувиртуелнереалности 
илипотребедигиталногнарциса

Да би се значајним делом разумеле нарцистичке манифестације 
које се испољавају у виртуелној реалности, неопходно је осврнути се 
на неке постулате глобалне културолошке матрице. Наиме, познато је 
да су интернет и нови медији посредовани дигиталним технологијама 
убрзали процес глобализације. То неизоставно имплицира да се вредно-
сти доминантног поретка апликују и на виртуелни свет у коме се репро-
дукују. Такође, технолошки прогрес, развој нових медија утицали су и 
изменили човеково поимање идентитета, комуникације и реалција, тра-
диционално схваћених. 

Теркелова наводи да: „Однос са машином може утицати на људске 
представе о себи, пословима, односима са другим људима и начину како 
се гледа на међуљудске релације. То може бити база за нове естетске 
вредности, ритуале, нову филозофију, нове културне форме” (Turkle, 
2005: 156). Као и свака културолошка матрица, тако и кибер култура 
поседује одређене обрзце, вредности, кодове помоћу којих обликује пер-
спективе оних који су у њу уроњени. Наиме, кибер култура је утицала на 
дестабилизацију утврђених вредности, образца мишљења и понашања, 
додељујући ново значење појму интимности, схваћеном на традицио-
нални начин. Како каже Ћаловић, постмодерни човек своје остварење 
још једино препознаје у медијском умножавању, глобалном паноптикону 
где даје сагласност да постане предмет погледа (Ћаловић, 2012: 59). Пре-
ма Ериксону, селфови који се формирају у какофонији онлајн простора 
су незрели, а култура у којој се развијају подстиче их да се према свету 
односе на нарцистички начин (теркл, 2010: 250). У свету виртуелне реал-
ности апострофирају се такви аксиолошки принципи поимања и евалу-
ације сопства, који подстичу псеудо потребе и нарцистичке образце кроз 
промоцију, самопромоцију, презентацију и самопрезентацију. Жеља за 
самоекспресијом кроз промоцију побољшане и унапређене слике соп-
ства, коју свет виртуелног омогућава и подстиче доводи до тога да се 
интимност „жртвује“. 

Лаш је истако да се у последњим декадама све више појављује гранич-
ни пацијент код којих се психијатар не суочава са јасно одређеним симп-
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томима већ са расплинутим незадовољствима: он не пати од изнурујућих 
фиксација, фобије или претварања потиснуте сексуалне енергије у обо-
љења изазвана нервозом, већ се жали на нејасно, расплинуто незадовољ-
ство животом” и осећај да је његово „амфорно постојање непотпуно и бес-
циљно (Лаш, 1986: 42). С обзиром, да значајан проценат индивидуа испо-
љава симптоме нарцистичког понашања, неретко и патологије, имајући 
у виду да су многи зависни од виртуелне реалности, такав спацијални 
конструкт може се дефинисати као нарцистички колективитет. 

Свакако за анализу контекста виртуелне реалности би било корисно 
позвати се на Бодријара и поменути његово виђење симулације. Наиме, 
он прави јасну разлику између тога шта значи симулирати и претвара-
ти се. Рецимо, ако се неко претвара да је болестан, он заправо лажира. 
А онај који симулира неку болест изазива у себи неке њене симптоме 
(Бодријар, 1991). Другим речима, симулацијом се може произвести оно 
„стварно”, реално стање. Самим тим, може се објаснити зашто боравак 
у симулираној стварности производи осећање да је виртуелна личност 
коју особа конструише према промовисаним и пожељним вредностима 
реална. Данас, међутим, један број људи живи своје, у великој мери „вир-
туелизоване егзистенције”, партиципирајући у on-line комуникативним 
заједницама које формирају неки сасвим нови свет и „креативни етос” 
(creative ethos), односно такву медијску обичајност, према којој се све 
чешће равнају и у тзв. првостепеној реалности (Вуксановић, 2007: 143, 
144). Оно што представља једну од највећих нелагодности након напу-
штања виртуелне реалности су „очекивања” од реалног света. Наиме, 
реалност захтева другачије механизма деловања и понашања, чиме се 
разуме констатација Теркелове да се многи из виртуелног света враћају 
разочарани. Неспособност да се разграничи реално од виртуелног, одно-
сно које су могућности у реалном свету, може довести особу у интракон-
фликтна стања праћена незадовољствима и тежњом да још интензивније 
сурфује у свету виртуелног. 

Наиме, потреба да се изгледа на друштвено пожељан начин, да се 
купују одређене марке, односно да се живи према мерилима и орјенти-
рима капиталистичке матрице, у суштини је тежња да се у сопственим 
очима не остане „иза”. Са неком цењеном марком, млади човек излази 
из безличности, он жели да покаже не друштвену надмоћ него своје пот-
пуно и равноправно учешће у играма моде, младости и потрошње (Ли-
повецки, 2008: 51). У ери релативизације етичких, естетских, сазнајних 
вредности, марка се појављује као орјентир, путоказ који даје гаранцију 
друштвене прихваћености, вредности и пожељности. У друштву неја-
сних, плуралних система, аксиолошки неутемељених и неодређених, 
свет виртуелне реалности обезбеђује контролу живота, интеракције и 
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комуникација. Речју, виртуелна реалност делује ослобађајуће, превас-
ходно из угла пружања слободе да се конструише Селф, који је пожељан 
из сопствене и друштвене перспективе, уз истовремену контролу свих 
околности које би могле да угрозе идеализовану Селф представу. 

4.Виртуелнастварносткаомеханизамстварањасопствауконтексту
„бољеверзијесебе”и(ли)друштвеноструктуиранидефект

Пропаст традиционалних навика, неучешће и безверје, живот по 
избору, претерано улагање у приватна задовољства: уређује се нова култу-
ра у којој су конзумеризам, култ тела и психологизама, жеља за самостал-
ношћу и индивидуалним остварењем учиниле су од односа себе према себи 
изузетно истакнуту димензију, а симбол тога је личност Нарциса (Исто: 
176). Исцрпљивање некадашњих вредности, губљење поверења у велике 
системе, ишчезавање некадашњих великих идеја (марксизам и хришћан-
ство), утицали су да се савремени човек све више окреће себи. Дестабили-
зација окружења и несигурност који се често наглашавају у оквиру доми-
нантног медијског дискурса, допринели су усвајању једне перспективе која 
је обојена неизвесношћу и стрепњом. С друге стране, доминантна капита-
листичка парадигма у оквиру које потрошња представља апотеозу, како 
констатује Липовецки, понудила је привидни механизам бекства од таквих 
стања промовишући окретења искључиво себи кроз куповину различитих 
производа, услуга и стилова живота. Тиме се објашњава глобална помама 
за неговањем култа тела и телесности, источњачким мудростима и пси-
хологизацијом. Такође, појава виртуелне реалности додатно је допринела 
јачању ескапистичких тежњи, пре свега услед могућности (ре)креирања 
сопства према пожељним друштвеним концепцијама.

Липовецки је запазио да се у савременом друштву уздигла једна нова 
фигура, Нарцис, који сам собом влада у једној стакленој чаури (Липо-
вецки, 2011: 44). Важно је напоменути да у бити нарцистичког одношења 
према себи и другима није љубав, како се то у први мах може учинити. 
Напротив, то је одсуство љубави према себи. Дакле, у раду се износи 
становниште да је савремена културолошка матрица са пропагираним 
вредностима, значајним делом утицала на конституисање нарцистичких 
личности. Иако се данас индивидуализам промовише и подстиче, важно 
је присетити се да је човек социјално биће и да су социјалне интеракције 
његова фундаментална потреба. Човек је биће односа и он настаје у одно-
сима. Савремени друштвени трендови често истичу мото бити кул, где се 
патња, бол и разочарење третирају као слабости. У медијима се износи 
перспектива да је реални свет „опасно” место, у коме особа може дожи-
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вети бројна разочарења или не реализовати одређене тежње, што вирту-
елној реалности даје епитет прибежишта и места богатог могућностима. 
Поред тога, виртуелни свет делује сигурнији и емоционално безбеднији, 
када се ради о односима који се тамо успостављају. 

Међутим, управо су фрагилност и крхкост сопства често индикато-
ри нарцистичке личности. Нарцистичком крхком сопству су неопходни 
стални аплаузи, одобравање и дивљење. Као што Лаш констатује нарцису 
су потребни други да би доживео самопоштовање, он не може живети без 
публике која му се диви (Лаш, 1986: 11). У раду се износи становниште да 
је виртуелна реалност услед својих технолошких потенцијала омогућила 
ширење и подстицање нарцистичких манифестација. Друштвене мреже, 
пре свега Инстаграм доприносе фетишизацији слика, тако што је кори-
снику омогућено њихово качење и промовисање (уз јако мало писаног 
садржаја који је у односу на простор дат сликама занемарљив и миноран). 
Слике које су декларисане као виртуелно пожељне су оне које истичу 
пропагиране образце телесности, путовања, вежбање, популарна места, 
ин храна и пиће... Такви визуелни садржаји глорификују нарцистич-
ки поглед на стварност. У основи склоности према бољим маркама није 
толико жеља за друштвеним признањем колико нарцистичка жеља да се 
осети дистанца од обичног света и ужива у позитивној слици себе ради 
себе (Липовецки, 2008: 47). Речју, јединке које имају низак степен личне 
валидације и самопоштовања, то настоје да рационализују кроз нарци-
стичке тежње за спољним манифестацијама (марке, одећа, статусни сим-
боли, пропагирани образци телесности...) које омогућавају конструисање 
друштвено пожељне слике. Модерној нарцистичкој личности је важно да 
у ери хиперизбора донесе онај „прави” који ће јој омогућити задовоља-
вајуће друштвено признање (леп си, успешан, дивно тело, одлична одевна 
комбинација, итд.). Дакле, ово је ера када је важно донети прави избор у 
погледу производа како би се живео пропагирани животни стил, у односу 
на изборе који би утицали на јачање човекове личности и духовности. 

Фром као једну од непродуктивних оријентација наводи тржишну 
оријентацију, коју описује као тежњу особе да себе што боље и успешније 
прода на тржишту. Фром каже да човек не може живети сумњајући у вла-
стити идентитет, он мора у тржишној оријентацији наћи доказ властитог 
идентитета, али не у ослањању на себе и властите снаге, него у мишљењу 
других о њему (Фром, 1986: 74). Као што каже Фром, живећи у тржишној 
економији, човек је почео да себе доживљава као робу, те његов примарни 
циљ постаје да се прода на тржишту. Зато су разумљиве тежње савре-
меног човека да брижљиво и педантно улаже у „видљиве” аспекте своје 
личности. Његов мото гласи: Ја сам онакав каквим ме желите (Исто). Уп-
раво због фрагилног сопства, које имплицира низак ниво здравог само-
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поуздања и самопоштовања, нарцистички тип личности трага за сталним 
одобравањем и потврђивањем. Један од најлакших начина да то и оствари 
је помоћу виртуелног Селфа, уобличеног према вредностима доминантне 
капиталистичке матрице. Дигитални Нарцис своју идеализовану пред-
ставу гради на основу популарности коју стиче у у виртуелном свету. 

Данас се потреба за самопрезентовањем сопства, иако оно неретко 
индукује патолошке облике и непродуктиван карактер, Фромовски 
перципиран, у оквиру доминантног друштвеног и медијског дискурса 
рационализује, па чак и подстиче. Добар део објашњења зашто се нар-
цистичке манифестације постављају као друштвено пожељни облици 
деловања може се објаснити сагледавањем вредности капиталистичког 
поретка. Постмодернистички дискурс у први план истиче самообузетост, 
која подразумева интензиван „рад” на унапређењу Селфа. Међутим, рад 
и развој личности који су постулирани као важна вредност постмодерне, 
најчешће, подразумевају окретање сопству кроз конзумацију производа, 
услуга и стилова који треба да омогуће задобијање друштвене прихваће-
ности и пожељности. У савременом, медијатизованом и дигитализованом 
друштву, социјална пожељност се остварују кроз усвајање прокламова-
них, хомогенизованих вредности. Човек једино кроз реализацију потен-
цијалних датости може постати аутентична јединка. Дакле, усвајање 
хомогенизованих, пожељних вредности ради изграђивања грандиозне 
самопредставе осујећује могућност за истински раст и развој личности. 
Изградња и очување сопственог интегритета и индивидуалитета, могуће 
је само кроз тежњу ка реализацији аутентичних датости. Када досезање 
карактеристика зреле личности, психолошки поимане, не представља 
циљ, решење се тражи у бегу од себе кроз прихватање конформистичких 
образаца понашања и мишљења. Зато се може заузети став да се страх 
од суочавања са собом, барем привидно, превазилази у виртуелној реал-
ности, кроз технолошку подршку која омогућује креирање „боље верзије 
сопства”. Дакле, из страха од суочавања са собом, уточиште се налази у 
виртуелном свету који подстиче нарцизам. 

Феномен селфија који је пре свега социјални, настао је са појавом 
дигиталних технологија. Виртуелна реалност и виртуелно друштво не би 
могли да постоје без технологије. То значи да би без могућности које нуде 
дигиталне технологије, селфи остао само аутопортрет, што значи да би 
имао исту функцију као и фотографије. Дигиталне технологије су омо-
гућиле дифузију аутопортрета, познатих као селфи, што је утицало на 
јачање нарцистичких манифестација. Савремено друштво гледа благо-
наклоно, одобравајуће чак и подстицајно на одређене девијантне појаве, 
као што су: хиперпотрошња, изражена потреба за самопредстављањем 
путем мноштвености слика, популарно названих селфији, честу вирту-
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елну егзистенцију. Зато се овакве друштвене аномалије објашњавају као 
трендизација, популарност и актуелност. 

Када значајан проценат појединаца у оквиру одређене друштвене 
групе испољава исте или сличне особине, онда се може говорити о дру-
штвеном карактеру те групе. Сагледано у контексту кибер простора, где 
се већински проценат актера понаша на сличан начин, у случају овог 
рада често постављање банализованих, визуелних садржаја у циљу ства-
рања слике унапређеног и фантазмагоричног ја, што су заправо, нај-
чешће, манифестације нарцизма, даје легитимитет да се такав колекти-
витет одреди као нарцистички. Дакле, један од доминантних образаца 
понашања у кибер простору је самопрезентација и самопромовисање 
унапређеног, друштвено пожељног и прихваћеног сопства. 

У постмодерни се истиче неопходност сталног поправљања и побољ-
шавања сопства кроз конзумирање мноштва доступних производа, услуга 
и животних стилова (популарно lifestyle). Међутим, важно је направити 
дистинкцију између психолошког раста и развоја са циљем да се постане 
зрела, кохерентна и целовита личност и унапређивања сопства ради 
јачања грандиозне представе о себи и(ли) стварања друшвено пожељне 
слике. Када особа нема изграђен систем фундаменталних вредности, 
(добро, морално, етично...), она усваја оне које се нуде на тржишту, пре-
зентоване као друштвено пожељне. У ствари, доминантна капиталистич-
ка матрица тежи да у што већој мери произведе појединце крхог сопства 
који су гладни признања и зависни од мишљења других. Такве јединке, 
десупстанцијализоване и некохерентне су склоније усвајању потрошач-
ких и пропагираних образаца. Управо је нарцизам постао пропагирана и 
друштвено пожељена вредност јер корелира са потрошачким, тржишним 
вредностима. С друге стране, сајбер свет уз помоћ техничких помагала 
помаже ширење нарцистичких вредности. Дакле, нарцистичка култура 
је данас подстакнута потрошачким стилом живота, док се њено ширење 
и промовисање најверодостојније потврђује у сајбер простору. Тиме се 
даје значајан део објашњења зашто се у савременом друштву, његове па-
тологије и дефекти, овде сагледани као нарцистичке манифестације не 
третирају као такви, већ се напротив и подстичу. 

У доминантној капиталистичкој матрици се инсистира на овде и 
сада, чиме се прошлости и будућности умањује значење. То је још један 
од начина да се нарцистички облици понашања подстакну, јер је са так-
вим приступом најсигурније да ће особа безмилице трошити. Сакрали-
зовање садашњег тренутка и представљањем прошлог и будућег време-
на неважним значи давање подстреха потрошњи чији је примарни мото 
улагати у себе или како се то врло често маркетиншки формулише: „Бити 
боља верзија себе”. 
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Начин функционисања сајбер простора, као и технолошка помагала 
којима је он омогућен и подржан, стимулишу нарцистичке манифеста-
ције и испољавања. Сем Вакнин (Vaknin) је такво социјално окружење 
назвао „патолошким простором” (pathological space), који у интеракцији са 
нарцистичком личношћу, омогућава константно поткрепљење (Narcisstitic 
Supply) њене патологије, захваљујући тако креираном окружењу које 
представља сталан извор подршке (следбеника, фанова, пријатеља), што, 
потом, омогућава експанзију тзв. „нарцистичке културе“ на интернету и 
друштвеним мрежама (Вуксановић, 2013: 380). Заправо, просечни, без-
лични становник планете престаје то да буде ако су у њега и његову сва-
кодневицу упрте очи стотине људи са свих континената, који су заправо 
фасцинирани самом електронском технологијом која је трансмитер три-
вијалних порука у сајбер гламурозном руху (Васић, 2015: 206). Прокламо-
вање и подржавање пожељног Селфа од стране осталих корисника је омо-
гућено јер они деле исту или сличну унутрашњу тескобу, а то је потреба 
за одобравањем, прихватањем и величањем грандиозне представе о себи. 
Виртуелна реалност, за особе са таквим унутрашњим тескобама делује 
као уточиште и прибежиште јер једном крхом сопству, гладном признања 
обезбеђује валидацију, потврду и вредност. Међутим, управо зато што 
почива на крхким темељима, а не на утемељеним, фундаменталиним 
вредностима, ефекти подршке, дивљења и одобравања који су пружани 
од виртуелне заједнице, повратком у свет реалности брзо јењавају. Самим 
тим, разумљиво је зашто након повратка у реални свет наступа разочара-
ност и зашто се потреба за виртуелним боравком повећава. 

Приликом анализа малигног нарцизма (насупрот регулативној ево-
лутивној фази и здравом самопоштовању), Сем Вакнан наглашава да 
особе са с нарцистичким типом поремећаја личности креирају управо 
такву врсту окружења која одговара њиховим потребама за континуи-
раном пажњом, одобравањем, дивљењем и тренутном емоционалном 
сатисфакцијом (Вуксановић, 2013: 381). Виртуелни свет представља уп-
раво такво окружење где је могуће окружити се искључиво оним људима 
који ће партиципирати у изградњи и јачању грандиозне представе особе 
о себи. У виртуелном свету могуће је врло лако избећи и удаљити све оне 
који могу да „угрозе” велелепну слику коју нарцистичка личност настоји 
да изгради. Дакле, у виртуелној заједници која подржава и афирмише 
нарцистичке облике понашања и деловања, благонаклоно се гледа на 
оне који помажу реализацији нечијих нарцистичких потреба и порива, 
док они који не подржавају нарцистички узлет бивају екскомуницирани. 
Успон селфи културе и генерација обликованих на вредностима визуел-
ног утицао је да таква тривијална форма, садржајно празна (шта се јело, 
пило, обукло, где се изашло...) детронизује фундаментално (изграђен ин-
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тегритет и идентитет кроз дате потенцијале и самопостигнуће). Дакле, 
реално се замењује симулираним, копије постају вредније од оригинала, 
стварност се спектакуларизује кроз глорификацију слика. 

Васић каже: „Да свака појава у електронским медијима је фасцинантна 
сама по себи, јер се наша чула и мозак бомбардују хиперколичином пода-
така, превеликом да би се когнитивно ᾽сварили᾽, обрадили, интерпрети-
рали. Зато баналне ситуације трансмитоване моћним медијем интернета 
одједном, саме по себи, захваљујући технологији постају значајне” (Васић, 
2015: 206). Већина сајбер корисника сматра да је она објекат фасцинације 
и дивљења. Међутим, како Васић наставља, они су заправо фасцинирани 
технолошким потенцијалима медија који омогућава самопредстављање 
и самопромовисање. Технолошки посредована стварност је пример како 
се технологија може искористити у циљу симулирања друштвено пожељ-
ног начина живота. И да се закључи, технолошки посредована стварност 
је омогућила учвршћивање одређених вредности доминантне капита-
листичке матрице као што су потрошња, самообузетост, окренутост ја-
ству. Појавно, визуелно које се постулира као вредносно, своју најочиг-
леднију потврду у савременом друштву добија управо кроз феномен сел-
фија, који веродостојно оправдава мотив: esse est percipi (бити значи бити 
виђен). Циљ самопредстављања је да други особу прихвате онаквом каква 
би она желела да буде, односно каквом жели да је други виде. Виртуелни 
свет, с обзиром да омогућава одређену анонимност, дозвољава прикри-
вање онога што особа не жели да прикаже и истицање, (пре)наглашавање 
и манипулисање оним што жели. То најверодостојније потврђује реклама 
Second Life, чија порука гласи: „Коначно, место на ком можете волети своје 
тело, волети своје пријатеље и волети свој живот” (Теркл, 2011: 21). Како 
каже Липовецки тело је постало човеков најдубљи идентитет, које се може 
голо излагати, оно као личност задобија достојанство, мора се поштовати, 
тј. стално бдети над његовим добрим функционисањем, борити се против 
његовог застаревања, против знакова његове деградације сталним хируш-
ким, спортским, дијететским рециклирањем: физичка оронулост се пре-
творила у срамоту (Липовецки, 2011: 82). 

Закључак

Пролиферација дигиталних технологија, омогућила је настанак не 
само нових медија и технолошки посредоване стварности, већ и јачање 
и доминацију специфичне културолошке парадигме, у оквиру које се 
чулно опажајни садржаји наглашавају, акцентују и промовишу. Као и 
свака културолошка матрица, тако и она која се конституисала у оквиру 
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кибер простора није вредносно неутрална, што значи да вредности које 
се путем ње промовишу обликују поглед на свет индивидуа. Дакле, 
заједно са пролиферацијом медија, конституисањем медијске културе 
(Келнер), као и културе прожете дигиталним технологијама, дошло је 
до фаворизовања, истицања и преплављености садржаја који се реги-
струју чулом вида. Пажњу у овом раду изазива технолошки потенцијал 
виртуелне реалности која доприноси подстицању и ширењу нарцистич-
ких манифестација кроз самопрезентацију, или савременим речником 
речено, личну продају како би се презентовале пожељне друштвене вред-
ности. Нови медији, које су омогућиле дигиталне технологије не пред-
стављају данас само средства за пренос, односно комуникацију порука. 
Они су омогућили конституисање окружења, технолошки посредоване 
стварности у коме појединац живи свој виртуелни живот, кроз свој ис-
конструисани, виртуелни Селф и интеракцијску размену са другим при-
падницима. Липовецки каже да настаје један нови ступањ индивидуали-
зма: нарцизам означава помаљање новог профила појединца и његових 
односа према самом себи, према свом телу, према другом човеку, према 
свету и времену, у тренутку када се ауторитарни „капитализам“ повлачи 
пред хедонистичким и пермисивним капитализмом (Липовецки, 2011: 
66). Међутим, нарцизам пре свега треба схватити као инхибирање про-
дуктивних снага у човеку, које савремено друштво покушава да прикаже 
као друштвено пожељан образац живљења.
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NARCISSISM 
AS SOCIALY STRUCTURED DEFECT  

OBSERVEDINTHECONTEXTOFVIRTUALREALITY

Summary: This article addresses the question of narcissism, viewed in the con-
text of virtual reality. The aim is to give more precise explanations how a techno-
logically structured world provokes narcissistic manifestations in a human being. 
Beside this, the paper observes how the modern cultural matrix stimulates narcis-
sistic manifestations, which are in the virtual world confirmed by the multiplicity 
of images posted by users that are known as selfies, with the intention to strengthen 
their own grandiose notion and gain virtual support. The paper points out that 
the possibilities of information and communication technologies contribute to the 
rise of narcissistic tendencies while the reasons of narcissistic manifestations are 
„found“ in the hands of the capitalist paradigm. Also, the stated attitude is that cer-
tain human pathological forms, inherent to postmodern (in this case, narcissistic), 
are rationalized by „dressing“ in the attire of trends and explained as normalized 
practices, because a significant percentage of individuals manifest them. Fromm 
had called it a socially-structured defect.
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РАЗВОЈУ СРПСКОГ шТАМПАРСТВА

Сажетак: Посебно место у богатој заоставштини српске културне 
баш ти не заузима војвода Божидар Вуковић. Свестрано образован, и актив ни 
друштвено-политички чинилац, остао је упамћен по доприно су у развоју 
српског штампарства и ширењу српске културе. Оснивањем штампарије 
у Венецији почетком XVI века постаје настављач културне и просветне 
традиције српске писане речи али на нов начин. Благодарећи њему, Венеција 
постаје центар српског штампарства јер се одавде нова вештина у штам-
парству преноси даље. Највећа заслуга војводе Божидара Вуковића је што је 
српску штампану књигу увео у опште токове европске културе.
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Увод

Историја штампарства сеже у далеку прошлост, јер се код многих 
народа старог доба може пронаћи нека врста примитивне штампарске 
пресе (Furunović, 1996: 1924). Још у vI веку Кинезима је била позната 
вештина израде папира и штампања књига, а неколико векова касније ти 
њихови проналасци долазе у Европу (Furunović, 1996: 1915). 

У Србији, у време деспота Стефана Лазаревића наилазимо на пр-
ви помен штампе. У те сврхе је употребљавана нека врста примитивне 
пресе у облику дрворезаних икона (Furunović, 1996: 1919). Гутенбергов 
проналазак омогућио је брзо умножавање књига најпре црквених, потом 
и световних. Убрзо је прихваћен у већем делу Европе, а у наше крајеве 
долази захваљујући Ђурађу Црнојевићу.

Када је реч о настанку српског штампарства потребно је нагласити 
да је оно настало у веома тешким историјским приликама, пред пад по-
следње слободне српске територије под турску окупацију (Ивић и Пе-
шикан, 1994: 137-145). У таквим околностима, мисија штампарства схва-
ћена је као отпор духовном ропству и одржавања националне и духовне 
самосвести. Из тог разлога су штампане само богослужбене књиге. Прва 
штампарска преса долази у нашу земљу са Запада Европе заслугом Ђу-
рађа Црнојевића, господара Зете (Pejanović, 1952: 6). Он је у Венецији 
1493. године набавио штампарску пресу са алатом, и исте године је отво-
рио штампарију на Цетињу. Врло је интересантно да су слова, матрице, 
опрема и илустрације књига израђивани на Цетињу. Аника Сковран је 
мишљења да је „Црнојевића штампарија имала меценатско феудални 
карактер. Попут Медичија и других племића-мецена на Западу тога вре-
мена, владар Зете, желео је да уздигне културу и осиромашене и опља-
чкане цркве снабде књигама” (Сковран, 2002: 27). Благодарећи томе што 
је цетињске штампаре успешно предводио монах Макарије, штампарија 
је у периоду од 1494. до 1496. године објавила пет књига на српскословен-
ском језику (Шумаревић, 1936: 12). То су: Октоих I и II 1494. године, Псал-
тир са последовањем 1495. године, Требник и Четворојеванђеље 1495/1496. 
године. Књиге цетињске штампарије биле су веома цењене због лепоте 
штампе и ренесансног украса, као и иницијала. 

Услед турске окупације и престанка рада штампарије, књиге су 
поново умножаване преписивањем (Сковран, 2002: 28). Ђурађ Црноје-
вић емигрира у Млетке и тиме је завршен значајан период у државном, 
политичком и културном животу тог последњег слободног дела српске 
земље. Монах Макарије и његови штампари, покупивши штампарски 
алат, расули су се по свету (Шумаревић, 1936: 13). Ипак, падом Цетиња 
српско штампарство није престало да постоји већ је морало да потражи 
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уточиште ван српских земаља. „Мисија штампања православних књига 
настављена је најпре у румунским војводствима, првенствено у Влашкој. 
Тамо је почев од 1507. године штампар Макарије, вероватно онај исти 
са Цетиња, штампао црквене књиге бугарске редакције – која се упо-
требљавала у Румунији.” (Ивић и Пешикан, 1994: 137-145)

Убрзо се центар српског штампарства привремено премешта у Ве-
нецију, где је почетком xvI века деловала штампарија војводе Божида-
ра Вуковића. Он је у Венецији штампао известан број црквених књига, 
а његово дело наставио је његов син Вићенцо. Многи штампари који су 
радили у његовој штампарији преносили су нову вештину штампања 
даље, тако да су неки благодарећи стеченом знању поново покренули 
штампарије у окупираној Србији. 

1.ЖивотописБожидараВуковића 
доотварањаштампаријеуВенецији

Божидар Вуковић, необична личност широке културе и образовања, 
стицајем околности више векова је био заборављен, све док почетком 
xIx века интересовање за његово стваралаштво није подстакао Доситеј 
Обрадовић који је први писао о њему (Обрадович᾽, 1803: 7). Историча-
рима је још увек мање познат живот и рад Божидара Вуковића до одласка 
у емиграцију. Постоје извесни подаци у његовим тестаментима који су 
сачувани до данас (Вујошевић, 1981). Познато је да је рођен око 1460. 
године у Ђурићима код Подгорице у племићкој породици. Претпоставља 
се да је био високи државник – логотет, односно главни писар и руко-
водилац Државне канцеларије на двору Ивана Црнојевића на Цетињу 
(Furunović, 1996: 1936). 

Ипак, о његовом животу у Венецији сачувано је довољно историјске 
грађе из које се може сагледати његов живот и његова делатност. Након 
турске окупације Цетиња, Божидар Вуковић са братом Николом напу-
шта Зету и одлази на територију Венеције која је у то доба за Србе пред-
стављала најзападнију границу. Тамо је ступио у брак са Аполонијом 
della vechio, са којом је добио четворо деце: сина Вићенца и ћерке Мари-
ну, Јелену и Луцију (Вујошевић, 1981). У званичним документима у Ве-
нецији Божидар Вуковић води се као Dionissio della vechia. Према наво-
дима Мирослава Лазића, у новој средини Божидар Вуковић се „истицао 
и као веома успешан трговац, који је развио комерцијалну мрежу широм 
југоисточне Европе и Леванта тргујући највише тканинама и зачинима“ 
(Лазић, 2018: 18). 
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Иако у емиграцији, Божидар Вуковић никада није прекидао везе са 
отаџбином, јер је његова бројна родбина живела у Подгорици, Котору и 
Скадру, а морао је и да води рачуна о имању које се налазило у Подгори-
ци, Бару и Скадру (Вујошевић, 1981). 

2.ОснивањесрпскештампаријеуВенецији

Почетком xvI века Венеција је била центар штампарства у Европи, 
јер се тад у њој налазило неколико стотина штампара. Тада је то био уно-
сан посао, па су ту штампане књиге на језицима разних народа. „Била 
је то погодна средина да се у њој настави штампање српских књига”, 
примећује Милан Милутиновић (Милутиновић уред., 1984: 19). По при-
меру Ђурађа Црнојевића, угледни грађанин Венеције Божидар Вуковић 
оснива штампарију. Зашто се Божидар Вуковић одлучио на ово, можемо 
видети из предговора Минеја штампаног између 1536. и 1538. године. Ту 
стоји: „Увидјев да је све у овом животу сујетно, краткотрајно и пролазно, 
изабрах колико сам могао умом постићи, оно што ће служити просвјећи-
вању и сјају светих цркава“ (Вујошевић, 1981). Вуковић је употребио 
своја средства и 1519. године покренуо штампарију која је представљала 
својеврсни наставак рада цетињске штампарије. Његова штампарска и 
издавачка делатност трајала је двадесет година. Рајка Вујошевић наводи 
да су прве године искориштене у формирању и оспособљавању штампа-
рије. Његов први штампар био је монах Пахомије из Ријеке Црнојевића 
(Вујошевић, 1981). 

Према наводима Војислава Ј. Ђурића, Вуковић се осим штампарске 
делатности појављује и као ктитор икона (Ђурић, 1961: 55). „Од до сада 
познатих икона сачувана је икона Христа Нерукотворени образ, која се 
налази у Народном музеју у Београду. Сликана је са обје стране. [...] Дру-
га позната икона је Тајна вечера коју је цркви св. Ђорђа грчког у Венецији 
поклонио Божидар Вуковић.” (Вујошевић, 1981)

Божидар Вуковић је непрестано био у контакту са монаштвом ма-
настира покрај Скадарског језера и манастира Милешева одакле је при-
бављао старе рукописе које је касније умножавао у својој штампарији. 
Због тога су његове књиге „тесно везане за рукописну литературу коју 
је понео са собом из манастирских скрипторија на Скадарском језеру. 
Рукописи су, осим садржајем, утицали и својим изгледом на штампа-
ну књигу” (Милутиновић уред., 1984: 19). Благодарећи његовом труду 
и квалитетним црквеним помагачима, ускоро је попуњена велика пра-
знина настала гашењем цетињске штампарије (Ћоровић, 2003: 424). Ње-
гове књиге дистрибуиране су не само по српским храмовима и мана-



235Допринос војводе Божидара Вуковића развоју српског штампарства

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 231-242

стирима где су имале јаког утицаја, већ и другим крајевима Европе, чак 
све до Балтика (Петковић, 1986: 85). Многобројне податке о Вуковићу и 
његовим штампарима који су у то време радили можемо пронаћи у пред-
говорима и поговорима његових књига, што је у то време била новина. 
Колико је схватао озбиљност штампања богослужбених књига видимо 
из пасуса поговора који се понављао у сваком издању, а који гласи: „... 
Молим и преклињем појце или стихологце (читаоце) или преписиваче, 
ако буде нешто погрешно да исправе, и нас који смо се о овом труди-
ли, благослове, а не куну, јер није писао Свети Дух нити анђео, већ рука 
грешна и овоземаљска и душа измучена јадна и грешна.” (Вујошевић, 
1981) Једина његова књига која није садржала поговор јесте Молитвеник-
Требник из 1539. године, а разлог је тај што је био на самрти. 

Божидар Вуковић је сматрао да се српски народ може одржати и под 
најтежим политичким околностима само ако држи до своје културе, 
националног идентитета и вере. Зато се трудио да ширењем својих књи-
га одржи веру српског народа. Имао је жељу да штампарију пренесе у 
отаџбину, што можемо видети из предговора Празничног минеја: „Међу 
народима много је војни, и велико је сатирање хришћана од Исмаилића-
на, због наших грехова. Стога и би наше кашњење у западној земљи ита-
лијанској, у великој јереси римској. Не могавши остати у својој отаџби-
ни, због великог исмаилићанског злостављања, као што и раније рекох 
у другим књигама које сам одштампао, (одлучих) да однесем ову штам-
парију у отаџбину. Због тога молим Господа Бога и Његову Пречисту Ма-
тер да ми помогну да завршим посао, и потом, ако буде Божија воља, 
мислим да ову штампарију однесем у своју отаџбину, еда би кога Бог, 
после моје смрти, изволео изабрати да се стара о божанским црквама, 
да би надокнадио, уколико буде Божија воља, недостатак светих књига, 
чији су број смањили јеретички народи” (Лазић, 2013: 61). Међутим због 
стицаја околности касније је одустао од те своје замисли. Књиге из своје 
штампарије достављао је монасима преко Котора и Дубровника (Ковија-
нић, 1986: 173). 

Паралелно са овом, основана је и друга важна грана српског штам-
парства у Горажду, коју је водио Божидар Љубавић (Pejanović, 1952: 7), а 
која је касније пренесена у Румунију. У окупираним српским земљама 
осим ове у Горажду, радило је и неколико манастирских штампарија: 
Рујно, Грачаница, и Милешева, као и штампарије у Београду и Скадру. 
Последња је била у Мркшиној цркви код Ваљева, коју је водио монах 
Мардарије, раније штампар у Београду (Ћоровић, 2003: 424).
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3.ИздањасрпскештампаријеуВенецијиод1519.до1539.године

Војвода Божидар Вуковић штампао је у Венецији следеће књиге: 
Служабник и Псалтир са последовањем и часловцем, 1519. и 1520. године. 
Потом настаје пауза до 1536. године, када је издао Зборник и Молитве-
ник. Након тога излазе из штампе: Октоих петогласник, 1537. године, 
Минеј (празнични), 1538. године, и Молитвеник-Требник, 1539. године 
(Furunović, 1996: 1944; Фин, 2012: 84). Осим ових књига, штампао је и Аз-
букион из кога су се српска деца учила писмености у манастирима, који 
су тада имали улогу школе (Алексић, 2018: 45).

Значајно место у библиотечкој грађи Народне библиотеке Србије 
несумњиво припада старим штампаним књигама. Према наводима Ми-
рослава Лазића, од штампаних српскословенских издања „највећи део 
Збирке чине књиге објављене у Венецији, пре свега издања Божидара Ву-
ковића и његовог сина Вићенца” (Лазић, 2015: 157). Од издања Божида-
ра Вуковића данас се у Народној библиотеци Србије у Београду чувају: 
Молитвеник (1538-1540), Молитвослов (1536), Октоих петогласник (1536-
1537), Псалтир са часловцем (1520), и Служабник (1519) (Ђурић уред., 
1973: 247-248; 294; 340; 385). На крају, морамо се сложити са мишљењем 
Божидара Шекуларца да су Вуковићева издања, чији је прототип била 
рукописана књига, у великој мери „утицала да се створи посебан стил 
штампе код нас. Ова издања могу се сматрати за остварења која могу 
стајати упоредо са најбољим остварењима у другим областима наше 
умјетности онога времена” (Шекуларац, 1986: 148).

4.ГрафичкарешењаВуковићевихштампанихкњига 
као уметничка остварења

Да су тачни наводи Слађане Алексић да је у средњовековној есте-
тици „уметнички феномен у самом бићу, лепота у вербалном и ликов-
ном испољавању као производ творачког акта којим је формиран и којим 
постоји свет” (Алексић, 2018: 41), можемо да запазимо у штампаним 
издањима Вуковићевих књига. У поговору Служабника из 1519. године 
стоји: „Треба, дакле, онај који чита умјетничко дјело да га искрено при-
ма и корист да нађе душе. Чак и мала, случајна несмотреност наноси 
велику штету” (Вујошевић, 1981). Рајка Вујошевић наводи да је Вуковић 
„свестран, ренесансних амбиција, првенствено окупиран умјетничким 
стварањем, уз сталну бригу за свој поробљени народ и опстанак правосла-
вља кроз културне и духовне потребе” (Вујошевић, 1981). Све књиге које 
је штампао по садржају су спадале у најужу црквену литературу, а као 
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образац за илустрацију његових штампаних књига послужиле су иконе 
из храма Св. Георгија у Венецији. „Тако су његове књиге путем илустра-
ција током xvI и xvII века постале нека врста уметничких приручника 
са предлошцима из којих су сликари преузимали ликовна решења” (Ско-
вран, 2002: 30). Познато је да су српске предлошке прихватали у руској 
средини (Петковић, 1986: 85). Такође је запажено да су многа графичка 
решења Вуковићевих књига имала знатан утицај на поједина сликарска 
остварења у периоду од xvI до xvIII века (Вујичић, 1986: 107). Осим 
тога, илустрације Божидара Вуковића извршиле су утицај на разне гране 
примењене уметности у Срба попут илуминирања рукописних књига, 
златарства, уметничког веза и других (Вујичић, 1986: 107-108).

Осим што је штампао књиге, Вуковић је изливао и слова која су кас-
није отпремана у отаџбину ради штампања нових књига. У његовим 
издањима запажа се „љепота, јасност и лакоћа текстова. [...] Разговјет-
ности слова одговара њихов правилан међусобни размак, прави редови 
и правилан размак између њих. Ови текстови представљају врхунац он-
дашње штампарске вјештине” (Шекуларац, 1986: 134). Слађана Алексић 
наводи да су многи примерци Вуковићевих књига, по узору на тадашњу 
италијанску књигу, „рађени на пергаменту, са богатом орнаментиком, 
ручно рађеним минијатурама, пажљиво сложеним текстом, а слике све-
титеља бојене руком и позлаћиване. Као узор израде високог квалитета 
наводи се Вуковићев Октоих петогласник” (Алексић, 2018: 45).

Као штампар, Вуковић је био веома практичан јер је мислио на све. За 
путнике је штампао књиге мањег формата и ситнијег слога (Милутино-
вић уред., 1984: 19). Он јесте био иницијатор и творац издавачке политике, 
али своја издања није припремао сам, већ је уз њега стајао искусни тим 
штампара захваљујући коме су његова издања постала права уметничка 
остварења. 

5.Друштвено-политичкиангажманБожидараВуковићаисмрт

Благодарећи публикованим изворима у домаћој историографији 
можемо видети да је војвода Божидар Вуковић био више од штампара и 
издавача црквених књига, већ је имао и значајну друштвено-политичку 
улогу јер је био активни учесник (Лазић, 2018: 17; 33). 

Време у које је штампао своје прве књиге везано је и за његове дру-
штвене активности: године 1519. постао је члан грчког Братства Св. Геор-
гија (Сковран, 2002: 28) које се бори за заштиту сиромашних сународни-
ка и за то да им се као странцима дозволи могућност да исповедају пра-
вославну веру (Фин, 2012: 80). Године 1527. изабран је за члана Управног 
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одбора Братства, а у периоду од 1536. до 1539. године био је председник 
тог Братства (Сковран, 1977: 78-85). Оданост православљу показао је и у 
време када се градио храм Св. Георгија у Венецији, за који поручује пла-
нове за изградњу (Сковран, 2002: 28). 

Ипак најважније његово друштвено-политичко ангажовање било 
је почетком тридесетих година xvI века када се ставио у службу тајне 
дипломатије хабсбуршког двора (Лазић, 2018: 21). За заслуге према Све-
том римском царству и цару Карлу v, проглашен је „племићем Свете Ла-
теранске палате, Царског двора и Империјалног већа” и добија војводску 
титулу (Миловић, 1986: 17). Његове политичке амбиције достигле су вр-
хунац у време Клишког рата (1537-1540), када је уз царску помоћ хтео да 
ослободи древну српску престоницу Скадар. Такође, желео је да се стави 
на чело покрета за ослобођење Србије и очекивао да му цар Карло v до-
дели титулу деспота, као и да обнови националну црквену организацију 
уз помоћ смедеревског митрополита Павла који се прогласио српским 
патријархом (Лазић, 2018: 17; 26-27). Међутим, политичке околности 
нису му биле наклоњене. 

Не успевши да свој политички циљ спроведе у дело, и већ наруше-
ног здравља умире 1539. године у Венецији. По сопственој жељи његови 
земни остаци пренети су у отаџбину и сахрањени у манастиру Старчева 
Горица (Вујошевић, 1981). Његов син Вићенцо преузео је штампарију и 
наставио његово дело.

Закључак

Стварањем центра српског штампарства у Венецији почетком xvI 
века, војвода Божидар Вуковић допринео је развоју српског штампарства 
тако што је успео да створи услове за нови начин рада у развоју српске 
књиге. Његова највећа заслуга је што је увео српску књигу у опште токове 
европске културе. Своје књиге је стилски обогатио новим ликовним еле-
ментима, што је снажно утицало на ликовни израз каснијег облика и 
изгледа штампаних књига. То се види и по томе што су његове књиге и 
после престанка рада његове штампарије веома дуго биле инспирација 
и приручници за штампаре који су користили ћирилично писмо. Осим 
тога, од великог значаја је то што су графичка решења његових књига и 
богатство мотива утицали и на друге врсте уметничког занатства.



239Допринос војводе Божидара Вуковића развоју српског штампарства

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 231-242

Литература:

[1] Алексић, Слађана (2018): „Уметност речи штампаних књига Божи-
дара Вуковића”, Црквене студије, бр. 15; Ниш: Центар за црквене сту-
дије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије 
и Међународни центар за православне студије (стр. 41-52). 

[2] Вујошевић, Рајка (1981): Војвода Божидар Вуковић Подгоричанин 
штампар из XVI вијека; Титоград: Музеји и галерије.

[3] Вујичић, Рајко (1986): „О неким иконографским особеностима илу-
страција Божидара Вуковића и њиховим одјецима у нашем сакрал-
ном сликарству”, Зборник радова „Штампарска и књижевна дјелат-
ност Божидара Вуковића Подгоричанина“; Титоград: ЦАНУ и Музеји 
и галерије (стр. 107-115).

[4] Ђурић, Војислав Ј. (1961): Иконе из Југославије; Београд: Научно дело.
[5] Ђурић, Светислав уред. (1973): Каталог књига на језицима југословен-

ских народа 1519-1867; Београд: Народна библиотека СР Србије.
[6] Ивић, Павле и Митар Пешикан (1994): „Српско штампарство”, 

Зборник радова „Историја српске културе“; Горњи Милановац: Дечје 
новине и Београд: Удружење издавача и књижара Југославије (стр. 
137-145).

[7] Ковијанић, Ристо (1986): „Неколико података о растурању књига Божи-
дара Вуковића”, Зборник радова „Штампарска и књижевна дјелатност 
Божидара Вуковића Подгоричанина”; Титоград: ЦАНУ и Музеји и гале-
рије (стр. 173-175).

[8] Лазић, Мирослав (2013): „Између патриотизма, побожности и трго-
вине: мотиви издавачке делатности Божидара Вуковића”, Архео-
графски прилози, бр. 35; Београд: Народна библиотека Србије (стр. 
49-101).

[9] Лазић, Мирослав (2015): „Збирка старих штампаних књига Народне 
библиотеке Србије: Обнова и развој након 1941. године”, Археографски 
прилози, бр. 37; Београд: Народна библиотека Србије (стр. 157-216).

[10] Лазић, Мирослав (2018): „Божидар Вуковић између стварности и 
конструкције: од штампара до српског деспота”, Црквене студије, бр. 
15; Ниш: Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар 
за византијско-словенске студије и Међународни центар за право-
славне студије (стр. 17-39). 

[11] Миловић, Јевто М. (1986): „Додјељивање племићке титуле и грба Бо жи-
дару Вуковићу и његовим потомцима од стране шпанског краља и рим-
ско-њемачког цара Карла v (1500-1558)”, Зборник радова „Штампарска 
и књижевна дјелатност Божидара Вуковића Подгоричанина“; Титоград: 
ЦАНУ и Музеји и галерије (стр. 13-26).



Стевица П. Матко240

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 231-242

[12] Милутиновић, Милан уред. (1984): Стара српска рукописна и штам-
пана књига; Београд: Народна библиотека Србије и Културно-прс-
ветна заједница Србије.

[13] Обрадовичъ, Досɪѳей (1803): Етика или фɪлософɪя наравоучɪтелна по 
сνстеми г. профессора Соави; Венецɪя: Грекославенская типографɪя г. 
Пано Θеодосɪя.

[14] Pejanović, Đorđe (1952): Štamparije u Bosni i Hercegovini 1529-1951; 
Sarajevo: Svjetlost.

[15] Петковић, Сретен (1986): „Божидар Вуковић и илустрације руских 
и украјинских штампаних књига xvI и xvII века”, Зборник радова 
„Штампарска и књижевна дјелатност Божидара Вуковића Подгори-
чанина“; Титоград: ЦАНУ и Музеји и галерије (стр. 83-105).

[16] Сковран, Аника (1977): „Војвода Божидар Вуковић – Dionisiо della 
vechia, гасталд Братства св. Ђорђа грчког у Венецији”, Зограф, бр. 7; 
Београд: Институт за историју уметности Филозофског факултета 
Универзитета у Београду (стр. 78-85).

[17] Сковран, Аника (2002): „Трагови утицаја Венеције на српску умет-
ност xvI и xvII века”, Гласник завичајног музеја, књ. 3; Пљевља: Зави-
чајни музеј (стр. 25-45).

[18] Ћоровић, Владимир (2003): Историја Срба; Београд: Дом и школа.
[19] Фин, Моника (2012): „Венеција и српска књига”, Глас библиотеке, 

бр. 19; Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” (стр. 
80-100).

[20] Furunović, Dragutin (1996): Enciklopedija štamparstva III; Beograd: Autor.
[21] Шекуларац, Божидар (1986): „Неке специфичности црквених тек-

стова издања Божидара Вуковића”, Зборник радова „Штампарска и 
књижевна дјелатност Божидара Вуковића Подгоричанина“; Титоград: 
ЦАНУ и Музеји и галерије (стр. 131-149).

[22] Шумаревић, Светислав (1936): Штампа у Срба до 1839; Београд: Луча.



Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 231-242

UDC 655.4(497.11)

Stevica P. Matko, MA
International Center for Orthodox Studies

Niš

CONTRIBUTION  
ON THE DUKE BOŽIDAR VUKOVIĆ 

DEVELOPMENT OF SERBIAN PRINTING

Summary: Duke Božidar Vuković occupies a special place in the richness of 
Serbian cultural heritage. Universally educated, and as an active socio-political 
actor, he was remembered for his contribution to the development of Serbian print-
ing and the dissemination of Serbian culture. By establishing a printing house in 
Venice in early 16th century he became the continuator of the cultural and educa-
tional tradition of Serbian written words but in a new way. Thanks to him, Venice 
became the center of Serbian printing because it was from here that the new skills 
in the printing industry were further transferring. The greatest merit of Duke 
Božidar Vuković is the introduction of Serbian printed book into general flows of 
European culture.
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УЛОГАМЕДИЈАУОЧУВАЊУИРАЗВОЈУ 
КУЛТУРНОГПАМЋЕЊАНАПРИМЕРУ 

СРПСКИХ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ИТАЛИЈИ

Сажетак: Непорецив је значај медија у обнављању, очувању и развоју 
културног памћења. Посебно место у овом процесу припада средствима 
масовне комуникације, као снажном инструменту заштите иденти-
тета српске дијаспоре, а тиме и пласирању и афирмисању српске културе. 
Њиховим посредством, везе са матицом су свакодневне и моменталне, 
одвијају се у реалном времену, а размена информација је реципрочна. Нај-
новији трендови тржишта масовних комуникација усмерени су на тзв. 
етничке медије, односно на дистрибуцију у иностранство „непрерађених” 
информација телевизијских канала из матице. Информације стижу преко 
сателита, каблова и најновијих система интернет протокола. Развој 
савремених средстава масовне комуникације брише временске и географске 
препреке и снажно успорава процес асимилације, омогућавајући социјално, 
етничко и културно прилагођавање и друштвени успон у већинском окру-
жењу, без губљења културног идентитета мањинске групе и појединаца. 
Очит пример овог утицаја је буђење и обнављање српских споменика кул-
туре у Трсту и широм Италије присуством и деловањем нових таласа срп-
ских досељеника. Осмишљеним деловањем људи и институција из матице 
и расејања, а посредством медија, културно памћење српске дијаспоре се 
функционализује у неисцрпно културно и духовно извориште.

Кључне речи: МЕДИЈИ, НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, КУЛТУРНО ПАМЋЕЊЕ, 
АСИМИЛАЦИЈА, СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ.

* Контакт: mila.mihajlovic@gmail.com
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Увод

Срби спадају у дијаспоричне народе. Од искона, српски народ се сели 
у све крајеве света из најразличитијих разлога, добровољно или присилно.

Италија је одувек била једна од најпривлачнијих мета српских исе-
ље ника. О томе сведочи мноштво српских културних споменика широм 
Апенинског полуострва: од Матере и Барија, до Рима, Ареца, Риминија, 
Венеције, Трста и Удина. Обично се ради о споменицима културе велике 
вредности, били они предмети, документи, уметнине, гробнице, храмови, 
палате или друге грађевине.

При томе, апсолутни примат по концентрацији и значају српског кул-
турног блага у Италији припада Трсту, језгру и упоришту српског култур-
ног памћења у Италији.

1.КултурнидоприностршћанскихСрба

Срби су почели масовније да се досељавају у Трст пре равно 300 
година,1 привучени завођењем модерне пословне политике аустријског 
цара Карла vI који је 1717. године прогласио слободу пловидбе по Јадра-
ну, а две године касније Трст прогласио за слободну луку. Први Срби који 
су тих година дошли у Трст привучени широким могућностима брзог 
материјалног и друштвеног успона, били су људи изузетних способности 
и пустоловне храбрости.

Били су претече модерног пословања, пионири модерног система 
осигурања и берзанског пословања. Њихове пословне мреже распрости-
рале су се широм Европе, Азије, Африке, Северне и Јужне Америке.

Били су визионари и ишли корак испред свих осталих. Два су очита 
примера ове тврдње. Тршћански Србин, Јово Куртовић, први је у свету 
1782. године увео директну поморску трговинску везу са Северном Амери-
ком (заједно са Фламанцем Ферпортеном), а прва ратна морнарица Арген-
тине је формирана од лађа које је аргентинска влада купила 1841. године 
од тршћанског Србина, поморца и бродовласника, Спиридона Гопчевића.

Тршћански Срби су били велики родољуби. Себе су сматрали Србима 
и поносили су се својим пореклом. Река новца, оружја и бораца непре-
кидно је текла у устаничку Србију, у њој су видели остварење вишевеко-
вног свесрпског сна о слободи и независности.

1 Званични датум формирања српске заједнице у Трсту се, међутим, везује за Патент 
о толеранцији, којим је царица Марија Терезија 20. фебруар 1751. прогласила пра-
во Срба да у Трсту оснују своју цркву са службом на властитом језику. 
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Свесни значења знања и образовања, у Трсту су основали српску 
школу која је важила за најбољу у царству и једну од најнапреднијих у 
Европи. Школа је отворена крајем 18. века баснословном донацијом Јо-
вана Милетића. Његов гест покренуо је читав талас донација.2

Материјална добит била је за тршћанске Србе у тесној вези са задо-
вољењем духовних потреба. Духовност: вера и црква, биле су незаобила-
зна димензија живота тршћанских Срба.

Богати, просвећени и самосвесни, настављали су традицију српске 
неговане духовности, српског задужбинарства и постали познати као 
мецене уметности. Тако је Трст врло брзо постао центар српског про-
светитељства. У Трсту су боравили и радили Доситеј Обрадовић, Павле 
Соларић, Атанасије Стојковић, Јоаким Вујић, Вук Стефановић Караџић, 
Петар Петровић Његош, Људевит Вуличевић, Никола Ђурковић, Вићен-
тије Ракић, Вићентије Љуштина, Сима Милутиновић, Тома Милиновић 
и многи други. Сви они су у Трст долазили да предахну, да сакупе сред-
ства, али и нове идеје и нова знања која су се тако, из модерне Европе, 
преко Трста претакале у Србију.

Тршћански Срби су били први и у науци. Да поменемо само два име-
на: др Ђорђе Николић (1852 – 1925) је отац италијанске урологије, а нај-
модернија болница Аустријског царства и друга по величини само после 
оне у Бечу, тршћанска Велика болница, грађена је по здравственим упут-
ствима тршћанског лекара Димитрија Фрушића. Тршћански Србин био 
је и један од првих људи светске астрономије. По псеудониму Спиридона 
Гопчевића млађег назван је највећи кратер на видљивој страни Месеца.

Тршћански Срби били су и велики политичари и револуционари. Љу-
девит Вуличевић, мислилац и социјалиста, један је од оснивача и лидера 
првог изданка синдикалног организовања у Италији Società Operaia, а Ев-
геније Поповић је италијански национални херој и један од фактичких 
твораца модерне италијанске државе.3

Тршћански Срби су подстицали развој светске културе уопште. 
Црноморска Русија упознавала се са најновијим трендовима европске 
културе у дому европског трговачког магната, тршћанског Србина Јо-
вана Ризнића4. Опера коју описује Пушкин у свом Евгенију Оњегину 

2 Донације су резултирале оснивањем српске гимназије у Сремским Карловцима, 
Лицеја у Новом Саду, Текелијанума у Пешти, Српској школи у Шибенику, Помор-
ској српској школи у Котору.

3 Евгеније Поповић је један од најближих сарадника Гарибалдија са ком је, раме уз 
раме, учесник најтежих битака за уједињење Италије, рањаван у бици код Мента-
не, у првим редовима на Аспромонтеу, на Трентину, у Монтеротонду. Добровољац 
је у Херцеговачком устанку у редовима војске свог гимназијског друга, црногор-
ског кнеза Николе Петровића.

4 Учитељ му је био Доситеј Обрадовић.
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је она коју је видео у кући у Одеси Јована Ризнића. Зачетник италијан-
ског новинарства у Америци био је тршћански Србин Велимир Ћеловић. 
Десет година касније, он је један од зачетника и утемељивача српског 
новинарства у Калифорнији.

Тршћански Срби су себе с правом и поносом видели и осећали као 
део целине народа који је до средине 19. века још увек био лишен своје 
државе и своје сталне духовне и политичке престонице. Поред Беча, Бу-
дима и Сремских Карловаца, ту улогу су неко време преузели и тршћан-
ски Срби, а у томе је, у ствари, и њихова највећа историјска заслуга.

Поражавајућа је, међутим, чињеница да њихових потомака бише ско-
ро да нема, а особе са именима која су некада означавале најугледније 
српске тршћанске породице, немају никакве везе са српском заједни-
цом, не знају српски, а себе сматрају Италијанима. Још више запањује 
чињеница да те људе ни њихово већинско окружење не доводи у везу са 
Србијом и Србима, већ их види, препознаје и доживљава ако изданке вла-
стите хибридне културе настале на периферним тачкама свог, италијан-
ског културног круга. Тихо и неприметно, наступила је асимилација.

2.Комуникација,интеграција,асимилација

Поставља се питање каква судбина очекује једну малену заједницу 
другачијег језика и друге вере од већине која је окружује. Докле иду гра-
нице интеграције, а када и зашто се она неприметно претвара у асими-
лацију? Који је фактор очувања идентитета и који је инструмент којим 
се то постиже?

Овде све неумитно води ка културном памћењу, његовом значењу, 
елементима и функцији. Ако културно памћење видимо као друштвени 
апарат кодификације, складиштења, чувања и културне обраде прошло-
сти, односно као прецизно одређени функционални оквир за стварање 
традиције, односа према прошлости и формирање идентитета, закљу-
чак наводи на постојање тог друштвеног апарата са свим својим функци-
оналним структурама и институцијама комуникације.

Процеси комуникације унутар ових, пре свега световних институ-
ција националног идентитета, сами по себи спонтано кодификују дру-
штвено памћење и претварају га у културно. Кроз те поцесе се формира 
духовна препознатљивост и доминантни морал друштвених група. 
Понављањем тих процеса комуникације, из дана у дан јача се и развија 
културни идентитет, непрекидно се ревитализује и штити, али и намеће 
окружењу обележја и културно памћење мањинске групе, па ту мањин-
ску групу већина, као такву, види, препознаје, прихвата и уважава.
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Да би се развиле и дубље укорениле, овакве институције нужно 
траже везе, зрачење, пажњу, присутност, бригу и ангажовање матице. 
Историјски гледано, у случају тршћанских Срба, ово је била карика која 
се прикинула. Пре свега, таквих световних институција комуникација 
националног идентитета или није било, или су оне биле кратког даха 
и привременог карактера. С друге стране, почетком 20. века, велики 
друштвени потреси и идеолошка размимоилажења довела су до потпу-
ног прекида веза тршћанских Срба са државом матицом.

У специфичним ситуацијама и приликама већинског окружења, 
нужно долази до суочавања, до конфронтације мањине са већинским 
друштвом. Да би већинска средина лакше прихватила мањину, за њу та 
иста конфронтација значи интеграцију, прихватање културних обележја 
већинског друштва.

У циљу постизања друштвеног успеха у туђој средини која је, поврх 
тога још и мултикултурална, што значи компетицију не само са већин-
ским већ и са другим идентитетима, интеграција бива перфекционира-
на до крајности. У овом моменту, врло је кратак и неприметан корак до 
асимилације.

3.Новимедији–инструменточувањаиразвојакултурногпамћења

По последњим званичним подацима, Срба у Италији има око 20.000. 
Српска заједница у Трсту, са својих око 12.000 регуларно усељених осо-
ба, данас је најбројнија мањинска група у Трсту и највећа српска група-
ција у Италији.

За разлику од својих претходника, ове „нове” Србе у Трсту каракте-
рише изграђени систем комуникација. Боља информисаност се, поред 
образовања и индивидуалних способности, поставља и као чинилац бр-
жег друштвеног успона. Они се стога додатно информишу преко српских 
медија. Међусобно се повезују електронском друштвеном мрежом (social 
network), а непсредно комуницирају унутар својих световних институ-
ција националног идентитета: оснивају своје хорове, удружења, спорт-
ска и фолклорна друштва и клубове, састају се и друже у својим кафеима 
и ресторанима. У тесним су и свакодневним контактима са матицом.

Последњих деценија развој науке и технологије и брзина живота на-
метнули су нове потребе и захтеве за информисањем, посебно у редо-
вима исељеника. Најновији трендови тржишта масовних комуникација 
усмерени су на тзв. етничке медије, односно на дистрибуцију у ино-
странство „непрерађених” информација из свих делова света у ориги-
налном формату. Архивирани су класични сателитске канали, радио и 
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тв програми на страним језицима и угашени кратки таласи. Сателитски 
пренос појединачних сигнала замениле су сателитске платформе, нај-
новији интернет протоколи преко телепорта обједињавају сазвежђа сиг-
нала и брзином светлости их лансирају и преносе у све крајеве света. То 
значи брисање временских и географских препрека, при чему су, у свим 
деловима света, у сваком моменту и у реалном времену (уз природна 
ограничења наметнута временским зонама), присутни и приступачни 
матични медији из скоро свих земаља света.

Уместо закључка

Изложено несумњиво потврђује да средства масовне комуникације 
инструмент који омогућава потпуно урањање мањинске групе у већин-
ско окружење, свеобухватну економску, културну и социјалну интегра-
цију њених чланова и њихов друштвени успон, али без губљења власти-
тог културног памћења. Тиме се савремена средства масовне комуника-
ције постављају и као незаобилазни, вероватно и одлучујући инструмент 
заштите од асимилације.

На темељу реченог, осмишљеним деловањем људи и институција ма-
тице и расејања, а посредством и уз помоћ моћног инструмента савреме-
них медија, српски културни споменици и српско културно памћење се 
могу функционализовати као неисцрпно културно и духовно извориште 
универзалних вредности: у Италији, али и у свим другим димензијама 
српског културног круга и духовог простора.
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И ФУДБАЛА

Сажетак: У раду се проблематизује однос између маркетиншких 
активности произвођача једног од најконзумиранијих пића на свету – пива 
и једног од најпопуларнијих спортова на свету – фудбала. Основни циљ рада 
је да прикаже и анализира везу између промотивних активности пивских 
компанија, пре свега телевизијских реклама и овог спорта, с обзиром да 
фудбалски навијачи чине њихову најдоминантнију циљну групу. Осмотрени 
су праискони ове везе, који се тичу древних цивилизација, затим њихове 
модерне конекције које су појавом телевизије доживеле експанзију; анализи-
рани су бројни оглашивачки продукти везани за светске и регионалне пивске 
брендове који се тичу фудбала, као и различити аспекти пословања регио-
налних компанија у истом контексту. Прво је дат хронолошки преглед овог 
односа и сагледан историјски пресек везе пивске и фудбалске индустрије. 
Потом је дат осврт на савремено глобално пивско тржиште, обрађен је и 
регионални контекст, а посебна пажња, кроз примену СВОТ анализе, посве-
ћена је локалном бренду – Пивари Требјеса. Дакле, рад прави преглед кроз 
епохе, модерна прожимања и савремену актуелност релације пиво – фудбал 
како на мондијалном, тако и на регионалном и локалном плану.
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Увод:Првидодирифудбалаипива

Чини се као да спона између фудбала и пива постоји одувек. И фуд-
бал и пиво су својевремено били забава сиромашних и уско су везани за 
кругове радничке класе. Делује као да су заједно одрастали – фудбалска 
мегаломанија и пивски брендови данас иду раме уз раме.

Највећи утицај на те нове контексте и огроман уплив новца у целу 
причу извршила је појава телевизије. Захваљујући њој створено је 
огромно тржиште због ког се најлепша пучка забава трансформисала у 
игру милиона (фунти, еура или долара) и где су произвођачи њиховог 
омиљеног пића почели да се надмећу баснословним свотама новца.

Изгледа да је све почело позних тридесетих. „Први пренос фудбал-
ске утакмице на телевизији је приредио Би Би Си, када су се први тим и 
резерве Арсенала 16. септембра 1938. године сусрели на Хајберију! Убр-
зо је на телевизији могло да се прати прво финале ФА купа у историји 
између Хадерсфилда и Престона.

После неколико година, добар део пабова у Енглеској је имао теле-
визоре и навијачи би се окупљали у пабовима пар сати пре почетка утак-
мице, где би дискутовали о тренутној ситуацији у енглеском фудбалу. 
(…)

Из пабова се тих пар сати уочи утакмице чује песма, уколико тим за 
који се навија победи, навијачи ће се веселити до ситних сати. Пиво се 
точи током целог дана и гледање фудбала је без најмање две, три кригле 
незамисливо.” (Цвејанов, 2016)

Након тог периода слава клубова је расла, рађали су се истински 
спортски идоли што је довело до њиховог ангажовања у маркетиншке 
сврхе. Скемблер наводи да је легендарни Стенли Матјус (Stanley Matthews) 
1951. године зарађивао 20 фунти недељно потписујући копачке које је 
производила фирма Ци Ви Си, док је Гери Линекер (Gary Lineker), само 
четири деценије касније, потписао уговор с истом обавезом на име ког 
је добијао 3% укупне зараде што је подразумевало око миллион фунти 
(Скемблер, 2007). Овај пример јасно показује како је статус фудбалског 
идола еволуирао и колико је порастао уплив новца у спорт.

У прилог тој тврдњи иде и упитаност аутора једне од најбољих књига 
о фудбалу – Дај гол!!!: „Ко је и у лудилу могао да предвиди да ће школ-
ска разонода постати најпопуларнија игра на свијету и да ће се играчи 
издићи са нивоа најамника, који су куповани и продавани као роба у 
понижавајуће регулисаним трансферима још током шездесетих година 
двадесетог вијека, до статуса мултимилионера који имају данас?” (Бреј, 
2006: 205. Но, то се ипак десило. Уз то, како каже социолог Ђулијаноти 
(Giulianotti) „у северној Европи и старим британским колонијама алко-
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холизам је основна ствар за спортску популарну културу” (Giulianotti, 
2008: 176), па је зато спрега којом се бави овај текст још јаснија.

Захваљујући таквој консталацији снага, уз огроман допринос теле-
визијског медија, створио се идеалан терен за пласирање најразличи-
тијих реклама пивских брендова од којих ће перципијенту закуцаном 
уз телевизор у свом дому или неком од локалних пабова потећи вода на 
уста. А зашто баш фудбал? Зашто је он толико важан?

Вероватно зато што је метафора живота. Та игра представља есен-
цију уживања и пасију за огроман проценат људи на свету. „Ногометна 
игра подсјећа да се оно што је могуће али не и извјесно не да начелно 
искључити из људског живота. Људски живот без могућег али не и из-
вјесног губи значајке људског живота.” (Врцан, 2003: 260) Кад се на све то 
дода медијски утицај као најјаче оружје савременог света, онда је несум-
њиво јасно да је данашњи гледалац хипнотисан спектаклом који му нуди 
тај еуфорични амбијент, било да се налази на стадиону, тргу поред видео 
бима, или у стану крај телевизора или компјутера.

Дојл (Doyle) примећује да је „телевизија и утјецала на међународна 
ногометна натјецања, створила је непрегледну свјетску културу славља, 
радости, слатко-горких осјећаја и понекад очаја. Кад се у данашње врије-
ме одиграва Свјетско првенство, планет је уистину глобално село, што 
је заслуга телевизије. Људи осјећају вртоглавицу и чудесно заборављају 
све ситне тегобе и невоље свакидашњице.” (Doyle, 2010: 11)

То омогућава изузетно јак и јасан продор најразличитијих брендова 
који су везани за фудбалске колективе и такмичења. Бројни произвођачи 
су нашли свој маркетиншки простор управо уз фудбалске утакмице.

1.Пивоудревнимвременимаиеволуцијаидола

Као што видимо, на самом врху љествице најзаступљенијих брен-
дова су корпорације које се баве производњом и пласманом пива. Но, 
вратимо се кратко на историјат овог пића. Станојевић сматра да је пиво 
познато још у временима којих се нико не сећа, а у прилог томе наводи 
и два доказа:

1.  „По дефиницији, тих времена се нико не сећа, што свакако говори 
управо о дејству пива и постојању амнезије пре него што је прона-
ђена амнезија. (Није ли Земљина тежа постојала и прије Њутна?!)

2.  У самој људској природи се налази доказ за постојање пива. С 
обзиром да је сигурно да ће човек забрљати где год је то уопште 
могуће, тако је сигурно да ће поменути човјек направити алкохол-
но пиће од чега год стигне, па и од житарица.” (Станојевић, 2000)
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Илић проналази да иза ове хранљиве течности стоје бројне легенде, 
од египатског бога Осириса до краља Фландрије и Брабанта, Гамбринуса 
(Илић, 2008). Међутим, више чињеница стоји на страни аутора, који су 
били мишљења да је пиво настало као ствар случаја. Најистакнутији за-
ступник овог става, Вогел (Vogel), каже да је пиво настало вероватно онда 
када је почео ишчезавати номадски начин живота, односно када је лов 
замењен узгајањем биљака и животиња. Легенда каже да је сумеранска 
госпођа замесила тесто и како га је оставила испред куће и заборавила 
на њега, у међувремену је почела да пада киша и смочила га. У року од 
неколико сати ћелије дивљег квасца, које су лебделе у ваздуху, пале су у 
ту кашу и урадиле оно што најбоље знају да ураде – створиле су алкохолни 
ферментисани напитак. Даље се наводи да је сумерски господин наред-
ног јутра, када се устао, изашао испред колибе и наишао на ћуп из којег 
је долазио чудан мирис. Чудан, али примамљив, што га је навело да узме 
неколико гутљаја. Учинило му се да му је жена лепша него што јесте и да 
има снаге и весеља у себи више него обично, наводи се на сајту Пивске му-
шице. Прича је карикирана, али је врло вероватно да су ствари текле баш 
како је описано. А и истраживања говоре да је ова прича најутемељенија. 
Тај поступак је свесно понављан, развијан и усавршаван (vogel, 2005).

У античком граду Вавилону, настањени су били древни Сумери, који 
су још 6000 година пре Христа тамо производили течност која је била 
врло слична пиву. О постојању овог алкохолног пића писали су својим 
кунеиформним писмом (Puhvel, 2017). Писани трагови сведоче да је оно 
прављено као „течна жртва” за богињу плодности и искључиво су га пра-
виле жене (Станојевић, 2000). Звали су га божанско пиће, што показују и 
глинене таблице које датирају из 2500. године п.н.е.

Након гашења Сумера, традицијом прављења пива наставио се 
бавити и краљ Хамураби.

У древним цивилизацијама, као што су Стари Египат и Антички Рим, 
Станојевић наводи да се пиво испијало из малих посуда у облику пира-
миде, те су касније изграђене оне велике пирамиде. Самим тим, прона-
лазимо праву сврху пива у овој средини. Римљани нису много ценили 
пиво и описивали су га на следећи начин:

 – „ (...) оно има далеку сличност са лошим вином (...)”;
 – „Шта има вино, које нектаром одише, заједничко са тобом што на 
јарца заудараш?” (Станојевић, 2000: 10 – 11)

У древном Египту пиво је носило назив бега, а правило се од шеног 
теста и добијало од јечма, емера и других зачина који су се додавали 
ради побољшања укуса. Интересантно је да су мајстори који су прави-
ли пиво у Египту били изузетно поштовани, те су добијали и посебан 
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хијероглифски знак. Претпоставља се да је тајна њиховог пива била у 
додавању разних зачина, попут урме, меда итд. Међутим, забуну о пиву 
у Египту, која ни до данас није одгонетнута, направио је Херодот, који је 
говорио о „изванредном јаком египатском јечменом вину”. Јевтић поста-
вља питање да ли је мислио на вино или на јако пиво које по садржини 
алкохола подсећа на вино, што ни данас није јасно. (Јевтић, 2012)

Као што видимо историјски факти везани за пиво се преплићу с пери-
одима и просторима на којима су се играле игре које представљају пре-
тече данашњег фудбала. С тога, прилично оправдано и уз консултовање 
записа можемо констатовати да та веза има вишевековне корене, те да 
се оба њена елемента везују за статус пучког, обредног или ритуалног 
код древних цивилизација. Данас имамо ситуацију да спортска друштва 
представљају фокус оданости и веровања у неком сличном смислу. Са-
времени спорт за свет представља персонификацију божанског у очима 
опијених гледалаца. Стадиони се претварају у света места на која се иде 
као на ходочашће, а идоли са терена постају део једног необичног панте-
она, који на моменте добија обрисе скарадног и често изгледа бездушно 
форсирајући спектакл и мегаломанију. Традиција институционализова-
ног фудбала дуга око век и по подразумева јаку хералдичку утемељеност. 
Част градова, или делова града или фабричких кругова била је брањена 
на фудбалским теренима. Грбови и боја дресова бивају одређени неком 
специфичношћу везаном за тај круг. Како опрема напредује и како време 
налаже, ти амблеми добијају нова стилска решења. Тако је данас потпуно 
препознатљиво што припада ком клубу. Дрес, као осликано парче тка-
нине, представља униформу оданог војника свом омиљеном спортском 
удружењу. Чини се да ту прилику, да се умешају у идентитет клуба, грабе 
најразличитији спонзори. Међу њима, наравно, једно од водећих места 
заузимају пивски брендови. То ћемо видети и на неколико наредних при-
мера, кроз листу која представља најјаче пивске компаније данас.

2.Односглобалногтржиштапива 
сасветомфудбалаумодерномконтексту

Светска производња пива је постала монопол неколико гигантских 
компанија, које покривају целокупно тржиште. Наиме, дошло је до ује-
дињавања великог броја пивара и глобално тржиште се свело на свега 
десетак произвођача, који су стационирани на европском, азијском и 
америчком континенту и то су (Мунсон, 2017):

АБ Инбев (AB Inbev) је бразилско-белгијска компанија која је на првом 
месту од 2009. године. Њено седиште је у Мисурију и Лувену. Њихова 
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производња тежи преко три стотине пиварских брендова, што је пети-
на светског волумена. Најпознатији производи су: Бадвајзер (Budweiser), 
Мајклоб (Michelob), Бекс (Beck‘s), Стела Артоа (Stella Artois), Бас (Bass) и 
Брахма (Brahma).

Саб Милер (Sab Miller) је под кровом Британије, седиште јој је у Лон-
дону и, наравно, друга је на светској топ листи. У портфолиу има око две-
ста светских брендова. Покрива око 11% светског тржишта (Barth, 2017). 
Издвојени брендови су: Фостерс (Fosters), Грош (Grolsch), Перони (Peroni), 
Настро Азуро (Nastro Azzuro), Пилснер Уркел (Pilsner Urquell).

Хајникен (Heineken), као трећа светска компанија продаје једно од 
најпознатијих пива на свету. Осим Хајникена (Heineken – а), најпродава-
нији брендови који овде извиру су: Амстел (Amstel), Марфис (Murphy‘s), 
Кордоба (Cordoba) и Тајгер (Tiger).

Наредни гигант би био Карлсберг (Carlsberg), данска компанија која 
годишње прода око 120 милиона барела (Smith, 2017). На првом месту 
им је бренд Туборг (Tuborg).

Пета по реду је ЦР Сноу (CR Snow), кинеска компанија са седиштем 
у Седињеним Америчким Државама, чији је пуни назив China Resources 
Snow. Најпознатији бренд им је ЦР Сноу (CR Snow).

Тсингао (Tsingtao) је опет кинеска, али друга највећа пивара. Интере-
сантна је чињеница да су је основали немачки предузетници, а сви њени 
брендови носе назив Тсингао (Tsingtao).

Модело (Modelo), као седморангирана пивара с најпознатијим брен-
дом Корона (Corona), чини око 60% мексичког тржишта. Пола власни-
штва припада АБ Инбев (AB Inbev) пивари. Најпродаванији брендови 
у овом случају су: Естрела (Estrella), Леон Негра (Leon Negra), Монтехо 
(Montejo), Пацифико (Pacifico), Негра Модело (Negra Modelo) и Викторија 
(Victoria).

Наредна компанија је Молсон Корс (Molson Coors), која је настала 
2005. године када су се два највећа америчка пивара, канадски Молсон 
(Molson) и Корс (Coors) са седиштем у Денверу, спојили у једну компа-
нију под овим називом. У Америци, ова компанија послује заједно са Саб 
Милером (Sab Miller – ом) под називом Милер Корс (Miller Coors) (Molson 
Coors, 2016).

Беијинг Јанјинг (Beijing Yanjing) је још један од светских гиганата ка-
да је производња пива у питању. Седиште ове пиваре је у Ванкуверу (Гуо, 
2009).

Последња на овој листи, Фемса (Femsa), је латино – амерички гигант 
који производи познате брендове у Мексику и у Бразилу, а то су: Kар-
та Бланkа (Carta Blanca), Дос Еквис (Dos Equis), Текате (Tecate), Бохемиа 
(Bohemia) и Сол (Sol).
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На основу претходних истраживања и анализе утврђено је да шест 
од десет најјачих пивских произвођача на свету тренутно користи еле-
менте фудбала у сврхе оглашавања. Оно што је посебно важно јесте да су 
фудбалске рекламе за пиво приметне код четири водећа пивска бренда 
данашњице. Тако, Бадвајзер (Budweiser) у рекламном споту за Мундијал 
2010. године служећи се сценама са дуела између Бразила и Чилеа по-
тенцира размену по узору на мењање дресова након меча. Могло би се 
констатовати да је идеја водиља ове рекламе како се све може заменити, 
али то није случај са пивом. Мајклоб Лајт (Michelob Light) у својој реклами 
од пре више од три деценије, тачније 1981. године, оставља упечатљиви 
утисак једним претапањем у ком се виде играчи и кригла светлог пива. 
Основна идеја је изражена кроз мото Compare the taste. Брахма (Brahma) 
као заштитно лице видеа насталог 1994. године има Луиса Назариа де 
Лиму Роналда (Ronaldo Luis Nazário de Lima), тадашњу младу звезду свет-
ске фудбалске сцене. Реклама је конципирана тако да прави паралелу 
упоређујући потезе врсног фудбалера с кретањем пивских чепова. Тај 
вид монтаже у исти контекст ставља ове две радње.

Амстелова (Amstel) оригинална реклама је реализована кроз метафору 
у којој би камион омиљеног пивског бренда представљао омиљени тим. У 
тренутку када он пристиже дешавају се овације у виду популарних таласа 
који се изводе на трибинама приликом изласка тимова на терен. Тајгеров 
(Tiger) спот из 2013. године је, такође, базиран на метафори у којој видимо 
реку људи како као тигрови јуре кроз град до циља, односно до плена који 
ће добити на шанку у виду кригле с пивом. Слоган који је идеја водиља ове 
рекламе гласи Here‘s to game time, here‘s to tiger time! – што би значило да је 
испијање Тајгер (Tiger) пива уствари време за забаву и игру.

Истраживањем маркетинга који је заступљен у случају Хајникена 
(Heineken) наилази се на видео материјале који функционишу на три 
нивоа. Наравно, први ниво је класични рекламни спот – међу којима је 
један од најупечатљивијих онај у ком се појављује легендарни Жозе Му-
рињо (Jose Mourinho) и на врху солитера држи мотивациони говор. У дру-
гој групи се истичу два случаја – један са стадиона Олимпико (Olimpico) 
и други с фингираног концерта класичне музике. Примера ради, при-
сутни на концерту класичне музике су били мушкарци који нису могли 
да одбију своје девојке и запослени који нису могли да одбију своје ше-
фове. Уместо целовечерног концерта, ипак је у центру пажње био видео 
бим с преносом утакмице Лиге шампиона. О популарности видео записа 
овог догађаја сведочи и то да га је 6,6 милиона гледалаца видело на Скај 
спорту (Sky sport), као и 10 милиона у вестима.

У Карлсберговом (Carlsberg) оглашавању везаном за фудбал при-
метне су две форме видео порука. По сличном принципу као и Хајникен 
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(Heineken) и овај пивски гигант своје експонирање базира на рекламама и 
наградним играма. Готово у свим Карлсберговим спотовима појављују се 
прослављени фудбалери. Фан академи (Fun Academy) представља симу-
лацију уметничке академије у служби навијачког покрета. Полазници 
похађају часове из навијања, осликавања тела, издржљивости на три-
бини у различитим временским условима, контроле емоција приликом 
стресних ситуација, радовања и брзог одласка у тоалет. Уколико поло-
же све ове испите биће награђени дипломом у виду чаше Карлсберговог 
пива, коју им уручује Боби Чарлтон (Bobby Charlton). Ла Револусион (La 
Revolution) псеудоисторијски реконструише Француску револуцију. Ко-
стими су направљени по начелима друге половине 18. века, а гиљотина 
је добила позитивни смисао, отварала је флаше пива. До побуне долази 
због несташице карата за ЕУРО 2016. Проблем се решава тако што Мар-
сел Десаили (Marcel Desailly) излази на балкон палате и наздрављајући 
криглом пива окупљеном народу баца улазнице за првенство.

Естрела (Estrella) као један од официјелних спонзора фудбалског 
клуба Барселона (Barcelona) у свом споту за основну идеју има да све што 
потиче са улица Барселоне (Barcelona) корача ка неминовном успјеху. 
Тако, њихово заштитно лице постаје Лајонел Меси (Lionel Messi) аутен-
тични изданак Барселонине фудбалске академије и један од најбољих 
спортиста свих времена.

3.Освртнарегионалнепивскебрендове

Осврћући се и на пива регионалног карактера, наилазимо на израже-
ну кохезију овог популарног производа с фудбалом.

Једна од најпопуларнијих пивских компанија Србије, Апатинска пи-
вара са главним брендом Јелен пивом, у својим активностима значајни 
простор је посветила јачању спортске културе у Србији и популариза-
цији фудбалске игре. Јелен пиво, као спонзор Супер лиге Србије, сваке 
године додељује признања у четири различите категорије: најбољи млади 
играч, најбољи играч, најбољи тренер и најлепши гол (Иваниш, Лекић, 
2013). Наиме, већ неколико година организују Јелен КУП, који предста-
вља традиционално такмичење у малом фудбалу, на коме локалне екипе 
из шеснаест градова Србије настоје да покажу своје мини фудбалске ча-
ролије. На сајту Јелен пива истакнуто је да је циљ једне овакве манифе-
стације промовисање културе спортског навијања, као и претварање овог 
Турнира у велики спортски и културни догађај у Србији.

У низу реклама за Јелен пиво, које су у блиској вези с фудбалом, постоје 
и оне које су својим квалитетом и утицајем на потрошачку јавност оста-
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виле најупечатљивији утисак. Прва, коју бисмо, у овом случају навели, 
јесте реклама Јелен пива из 2010. године где група навијача фудбалске 
репрезентације Србије одлази да подржи своје играче на Светско првен-
ство које се одржавало у Јужноафричкој Републици. Као спонзор репре-
зентације, Јелен пиво је организовало наградну игру, где добитници доби-
јају поменути аранжман. На почетку рекламе навијање двојице фанова 
започиње модификованом, стандардном паролом коју изразито користе 
навијачи региона: Јави се крило, јави се крило, да би потом почели да пе-
вају и: јави се реп, јави се реп. Након разноликих неуспешних покушаја 
да се, одређеним навијачким стиховима, еуфорија пренесе и на остатак 
аутобуса, неколицина навијача почиње да пева и јави се Јелен. У том тре-
нутку завладало је одушевљење и навијачки дух добија сва дружина, да би 
доживљај био зачињен и доласком младе девојке која се јавила на паролу 
навијача, донијевши им Јелен пиво. С обзиром да је Јелен пивара спонзор 
фудбалске репрезентације Србије, тако су њихове рекламе, које садрже 
елементе спорта, углавном фокусиране на популаризацију навијачког 
духа и подршке националном фудбалском тиму Србије.

У корпусу пивских брендова Србије, један од популарнијих брен-
дова, поред Јелен пива, јесте и Лав пиво. За разлику од претходно ана-
лизираног производа, Лав пиво припада Карлсберг корпорацији. У 
сегменту маркетиншког деловања, ова компанија је покренула акцију 
помоћи вечитим ривалима, Црвеној Звезди и Партизану. Идеја је реа-
лизована тако што је проценат од сваке купљене лименке с клупским 
грбом ишао у фонд за куповину Звездиног аутобуса, односно за набавку 
и постављање нових столица на трибинама стадиона Партизана (Јанко-
вић, Филиповић, Броћић, 2012). У рекламном споту из 2015. године, под 
називом Фудбалска мотивација, у првом плану је моћ имена овог бренда 
и његова мотивациона компонента, у овом случају у сврху фудбалске 
утакмице. У овој реклами у духу сеоског фубала, тренер, који је у овом 
случају познати редитељ Драган Остојић, на паузи разговара са својим 
играчима и ословљава их стринама и мишевима. Међутим, не проналази 
адекватан начин да их мотивише за наставак, како би остварио позити-
ван резултат. У једном тренутку, који је окарактерисан психолошким 
понором свих у свлачионици, учитељ ових играча задржава свој поглед 
на чланак залепљен на зиду, где пише: Наш Лав на врху света!. Тада, ис-
користивши кључну реч овог наслова, назива их лавовима и на тај начин 
успева да пронађе ону искру у камену. Након тога следи и порука која 
се афирмисала кроз ових пола минута: Реци лав и не можеш да погрешиш. 
Или јеси, или ниси, Лав.

Како бисмо пружили бољу и систематичнију анализу кохезије фуд-
бала и пива у региону, осврнућемо се и на хрватско поднебље.
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Ожујско пиво, такође, пуно пажње поклања оглашавању које се тиче 
фудбала. У једној од њихових старијих реклама лименка постаје лопта, 
а град терен. Оно што је најважније за Жују у овом контексту јесте да је 
везано за хрватску фудбалску репрезентацију од 1998. године. Та веза с 
националним идентитетом и спортском пристрасношћу рађа и рекламу 
„Срце које нема равна”‘, која представља њихову перцепцију репрезен-
тације. Исто тако, постоји низ видео реклама у којима се поред навијача 
Хрватске појављују и Шпанци, Чеси и Турци – ривали с једног првенства. 
Још један веома занимљив видео садржај се веже за кампању Припреме 
за Премиер лигу, који представљају два рада Лажњак и Асистенција и 
тимска. Као заштитна лица ових реклама појављују се славни Хрвати – 
од везног фудбалера Луке Модрића, преко глумца Ренеа Биторајца до 
фронтмена бенда ТБФ Младена Бадовинца.

Карловачко пиво се исто бави феноменом фудбала и слично Ожујском 
укључује и друге навијаче – Бразилца, Јапанца, Аустралијанца. Један 
од најупечатљивијих момената везаних за овај бренд и његову спону са 
фудбалом јесте кампања Карловачко корнер. У њој се иронизирају и пре-
испитују стереотипи везани за приче о спорту.

4.ПозицијафудбалаурекламномпросторулокалнепивареТребјеса

Након глобалног и регионалног прегледа постављене тематике, 
осврнућемо се и на анализу позиције фудбала у рекламном простору 
локалне пиваре Требјеса.

У овом случају, истраживање је поткрепљено познатом методом. 
СВОТ анализа пружа квалитативне податке који омогућавају да се донесу 
стратешки важне одлуке компаније. На основу прикупљених доступних 
информација извршена је СВОТ анализа Пиваре Требјеса.

Из СВОТ анализе позиције фудбала у рекламном простору никшић-
ке Пиваре Требјеса увиђамо да, када говоримо о снагама, као најзначај-
није би издвојили традицију и потрошачки патриотизам који се може 
пратити још од рекламе „Пиво за друштво” с Дејаном Савићевићем, из 
2011. године, а на који свакако утиче и чињеница да је Никшићко пиво 
званични спонзор црногорске фудбалске репрезентације. Од најзначај-
нијих фактора који указују на слабост овог бренда, издваја се неадек-
ватан маркетинг, односно недовољна посвећеност у сврху валоризације 
и ојачавања ове везе на адекватан и квалитетан начин. Обично ти поку-
шаји нису на оном нивоу на ком би требало да буду. Такође, постоји опа-
сност да ће један део фудбалске публике, по шкотском моделу, одуста-
ти од конзумирања овог пива када се његов логотип појави на неком од 
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дресова локалних клубова. У трећем елементу анализе као потенцијал 
се истиче проширивање тржишта у ком се увиђа простор да се бренд уз 
фудбалски национални тим боље представи свету. Битна ставка овде је и 
могућност још веће популаризације аматерског фудбала и јачања спорт-
ског духа. Наиме, Пивара Требјеса у свом пословању има и организовање 
ФАН купова, али би домени у овом случају могли да буду и регионалног 
карактера. Чини се да је претња на коју би требало обратити највише 
пажње, конкуренција. Никшићко пиво има потенцијал да се издвоји од 
других пивских брендова кроз рекламе које се тичу фудбала. Произво-
ди страних брендови попут Амстела или Карлсберга и регионалних као 
што су Јелен и Лав су ценом све више приступачни, а њихов маркетинг је 
често примамљивији од оног који одликује никшићку пивару. Наравно, 
и лоши резултати спонзорисаних екипа или чак саме репрезентације, 
могу једним делом да буду окарактерисани као нарушавање угледа Пи-
варе Требјеса.

Strenghts(предности) Weaknesses(слабости)
- Традиција
- Створено тржиште
- Потрошачки патриотизам

- Периодично неадекватан маркетинг
-  Недовољна видљивост спонзорског 

учешћа на опреми спонзорисаних 
клубова

-  Недовољно интезивна веза с 
фудбалом у оглашивачком простору

Opportunities(могућности) Threats(претње)
-  Проширивање мреже спонзорисаних 

спортских екипа
-  Организација аматерских турнира 

регионалног карактера

- Све јача конкуренција
-  Евентуални лоши резултати 

спонзорисаних клубова и 
репрезентације који би се 
индиректно могли одразити и на 
углед Пиваре

Табела1:СВОТ анализа за Пивару Требјеса

Закључак

На основу свега изложеног могло би се закључити да спона између фуд-
бала и пива садржи обичаје и веровања, те повезује историју и савременост, 
а да су оглашивачке поруке једно од поља у којима је то најочигледније.

Како су данас фудбал и пиво постали неодвојиви у свету навијачке 
културе, произвођачи пива ову спону користе приликом креирања про-
мотивних садржаја, што је најизраженије у телевизијским рекламама. 
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Обраћајући се фановима фудбала, они подстичу масовније конзуми-
рање пива, а често се опредељују и за спонзорисање оних клубова који 
имају велики број навијача, ради додатног подстицања продаје.

На основу анализе регионалних пивских брендова могло би се закљу-
чити да локалне пиваре могу имати доминацију на домаћем тржишту, 
што је последица, пре свега, потрошачког патриотизма, али да би им 
за развој и проширивање тржишта на регионалном и глобалном нивоу 
веома користило умрежавање са другим локалним брендовима, незави-
сно од учествовања у националним оквирима фудбалског света и вези-
вања за идентитет своје државе.
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and special attention, through the application of SWOT analysis, was dedicated to 
the local brand - Brewery Trebjesa. Therefore, the work is a real overview through 
the epoch, modern permeation and modernity of the relation between beer and foot-
ball, both on the mondial, as well as on the regional and local level.

Keywords: TELEVISION ADVERTISEMENTS, BEER, FOOTBALL, MEDIA, 
MARKETING.
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Сажетак: У раду ћемо анализирати средњовековно српско културно 
наслеђе на простору Босне и Херцеговине. Српски народ, који вековима живи 
на простору ове две географске целине, током средњег века је имао развијену 
културу. Мада је део културног блага српског народа на овим просторима 
нестао у бројним ратним вихорима, значајан део је и данас очуван, како 
кроз материјално, тако и кроз нематеријално наслеђе. Данас се, међутим, 
српски народ западно од Дрине суочава са сталним покушајима присвајања 
дела његовог културног и историјског наслеђа од стране суседних народа. 
Стога, најпре ћемо испитати појам и врсте културног наслеђа у теорији. 
Након тога, анализираћемо материјално културно наслеђе српског народа 
из средњег века на простору Босне и Херцеговине, а затим и његово немате-
ријално наслеђе. Такође, испитаћемо значај Републике Српске и њених поје-
диних институција у очувању српске средњовековне културне баштине. 
Закључни део рада ћемо посветити значају ове теме за очување српског 
културног идентитета на простору Босне и Херцеговине.

Кључне речи: СРПСКИ НАРОД, СРЕДЊИ ВЕК, БОСНА, ХЕРЦЕГО-
ВИНА, КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ, РЕПУБЛИКА СРПСКА.
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Увод

Средњи век обухвата период између v и xv века. Из овог временског 
раздобља потиче можда и најзначајније културно наслеђе српског народа. 
Српски народ је у овом периоду створио своје државе, своју аутокефалну 
хришћанску цркву, своје црквене и световне законе, те је усталио број-
не обичаје. Такође, развијале су се и писменост и уметност. На широком 
простору Балканског полуострва који је у средњем веку насељавао срп-
ски народ остали су бројни културни трагови његовог присуства. Таква 
ситуација је и са територијом данашње Босне и Херцеговине.1 Срби су већ 
средином средњег века насељавали читав простор Босне и Херцеговине. 
Наравно, често се можемо сусрести са негирањем српског средњовеков-
ног присуства на овим просторима, но такви ставови немају своје научно 
утемељење. „Већ се из најранијих средњовековних извора може закљу-
чити да је Босна у своје најстарије доба била српска земља. Према записи-
ма чувеног византијског цара и историчара Константина vII Порфироге-
нита (905-959) Босна је била интегрални део српских кнежевина у 9. и 10 
веку. Касније је дошло до поделе ових земаља на: Босну и Расу (Рашку). За 
Римокатоличку цркву цела област је била позната као Regnum Serviliae 
quod est Bosnia (Краљевина Србија је Босна). Исто тако, одредница Србин 
је већ у ХIII веку био присутан у Босни.” (Свирчевић, 2009: 3-4)

С обзиром да је српски народ на простору Босне и Херцеговине2 
успео да формира своје државице, јасно је да је имао оптималне услове 
за развој културе. Култура српске Босне и српске Херцеговине је била 
део јединственог српског културног корпуса. Наравно, постојале су 
одређене специфичности, но није било речи о тако снажним варијација-
ма да можемо говорити о постојању некакве босанске или херцеговач-
ке културе. Те одреднице су, у том временском периоду, имале превас-
ходно регионални и управни карактер. Српско средњовековно културно 
наслеђе у Босни и Херцеговини почива, како на словенској традицији и 
обичајима, тако и на хришћанском учењу (махом православном). Зах-
ваљујући јачању српских земаља, пре свега у доба династије Немањића, 
долази до процвата материјалне и нематеријалне културне баштине. 
Тај процват се десио и у деловима Босне и Херцеговине. Не само да су 
српски великаши саградили велики број утврђења и манастира, већ у то 

1 У овом раду се Босна и Херцеговина посматрају одвојено, као две суседне историјс-
ке регије, а не у контексту данашње државе која носи назив Босна и Херцеговина. 

2 О српском средњовековном присуству на простору Херцеговине постоји велики 
број историјских доказа. Сам назив Херцеговина потиче од српске средњовековне 
титуле херцег од Светог Саве, коју је носио господар Хума Стефан Вукчић Коса-
ча. Више о српском присуству на овом простору погледати на: https://eparhija-
zahumskohercegovacka.com/?page_id=12001 (22.5.2018.)
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доба настају и савремени закони (попут Душановог законика), а преко 
манастира се шири писменост и књижевност. Сломом српских држава 
под налетом османлијских освајача српско културно наслеђе се нашло 
пред страшним ударом. Многи манастири и цркве су спаљени, велики 
број утврђења и градова је делимично или потпуно срушен, а Црква 
(као извор писмености и књижевности у то доба) била је у тешком поло-
жају. Српски народ на простору Босне и Херцеговине се нашао у посебно 
тешком положају, с обзиром на висок степен исламизације на том про-
стору. Чињеница је, међутим, да управо у време османлијске окупације 
српска нематеријална култура долази до изражаја (примера ради, тада 
настаје велики број епских песама). Што је можда и најважније, српски 
народ је успео да очува сопствени језик, национални идентитет и цркву. 
Српско културно наслеђе се нашло на удару страних освајача и у xx 
веку. Током Првог и Другог светског рата оштећен је или уништен део 
српског културног наслеђа.3

Напети политички и међунационални односи након распада зајед-
ничке југословенске државе рефлектовали су се и на поље културе и кул-
турног наслеђа. Бошњачки историчари4, као и хрватски5, немилице при-
свајају српско средњовековно културно наслеђе као своје, што додатно 
продубљује већ постојеће антагонизме на тим просторима. Стога је ва-
жно да се од стране стручне и научне јавности посвети довољна пажња 
овом културном наслеђу, које је од немерљивог значаја за свеукупни 
српски национални идентитет на Балкану.

1.Појамиврстекултурногнаслеђа

Савремени свет културном наслеђу посвећује огромну пажњу. 
Постоји читав низ институција на националном, европском и светском 
нивоу које се баве његовом заштитом и афирмацијом. У теорији се та-
кође посвећује значајна пажња овом феномену. Сходно томе, важно је 
разумети шта се под овим појмом подразумева, те на који начин га је 
3 Манастир Тавна, који се налази на обронцима планине Мајевице, упечатљив је 

пример страдања српског средњовековног културног наслеђа у Босни. Манастир, 
који је задужбина краља Драгутина, паљен је неколико пута од различитих осваја-
ча (Турака, усташа итд.). Поред свега, манастир је увек обнављан , те је и данас 
функционалан. Погледати више на: http://www.bijeljinaturizam.com/index.php/
manastir-tavna (21.5.2018.)

4 Погледати нпр. књигу: Imamović, Mustafa (1998): Historija Bošnjaka, Sarajevo, Preporod
5 Посебно је упечатљив спис хрватског историчара Вјекослава Клаића из xIx века, 

у коме тврди да су у Босни и Херцеговини у средњем веку махом живели Хрвати, 
које је касније раздвојила вера. Погледати у: Klaić, vjekoslav (1878): Bosna. Podatci o 
zemljopisu i poviesti, Knjiga III, Zagreb, Matica hrvatska, str. 84-111. 
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могуће класификовати. „У литератури су заступљене различите класи-
фикације културног наслеђа. Према Унеску (UNESCO), појам културног 
наслеђа обухвата неколико категорија:

 – Материјална културна баштина, која обухвата покретно културно 
наслеђе (слике, скулптуре, кованице и рукописи), непокретно кул-
турно наслеђе (споменици, археолошка налазишта) и подводно кул-
турно наслеђе (бродске олупине, подводне рушевине и градови).

 – Нематеријално културно наслеђе, које подразумева усмену тради-
цију, музику и плес, ритуале и др.

 – Природна баштина (природни пејзаши са културним мотивима).
 – Наслеђе из оружаних сукоба.” (Jovanović Tončev i Podovac, 2014: 55)

Поред појма културног наслеђа, упоредо се користи као његов сино-
ним и термин културна баштина. Мада не постоји општеприхваћена де-
финиција културног наслеђа, навешћемо неке од њих које обухватају све 
битне дефиниционе елементе. „Наиме, појам баштине у сложеном изразу 
„културна баштина” јасније одражава сувремено схваћање да је ријеч о 
добрима која је садашњи људски нараштај наслиједио од ранијих генера-
ција, што онда укључује и обавезу да се та иста добра у највећој могућој 
мјери заштите и очувају за будуће генерације. Другим ријечима, појам 
културне баштине наглашава идеју скрбништва, тј. заштите материјал-
них и нематеријалних достигнућа људске културе не само на добробит 
и уживање садашњег нараштаја него такођер и будућих људских генера-
ција.” (Šošić, 2014: 839) Савет Европе, кроз своју Оквирну конвенцију о 
вредности културног наслеђа за друштво, дефинише културно наслеђе 
као „скуп ресурса наслеђених из прошлости, које људи идентификују, 
независно од власништва над њима, као одраз и израз непрекидно ево-
луирајућих вредности, уверења, знања и традиција. Оно обухвата све 
видове животне средине настале интеракцијом човека и простора током 
времена.” (Okvirna konvencija Saveta Evrope o vrednosti kulturnog nasleđa 
za društvo, 2005: 2)

Културно наслеђе се може грубо поделити на материјално и немате-
ријално. Обе врсте су од изузетног значаја за свако дрштво. Често се ни 
не могу посматрати одвојено једнa од другe. „Наиме, културно наслеђе 
је много више од споменика и објеката који су сачувани током векова. 
Културно наслеђе човечанства подразумева и живи израз и традицију 
коју заједнице и групе у сваком делу света наслеђују од својих предака и 
преносе на наредне генерације. Нематеријално културно наслеђе обез-
беђује друштвеним заједницама и њиховим појединцима осећај иденти-
тета, помажући им да разумеју свет у коме живе и даје значење њиховим 
животима.” (Dević, 2010: 5)
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Међународна заједница је препознала значај културног наслеђа, као 
и потребу његове заштите, посебно у случају оружаних сукоба. У складу 
са тим, у Хагу је 1954. године донета Конвенција за заштиту културних 
добара у случају оружаних сукоба. Овај документ је важан и због чиње-
нице да пружа свеобухватну дефиницију културних добара. „Сагласно 
циљу ове конвенције, културним добрима се сматрају, ма какво било њи-
хово порекло или њихов сопственик: а) покретна или непокретна добра, 
која су од великог значаја за културну баштину сваког народа, као: спо-
меници архитектуре, уметности или историје, верски или лаички, ар-
хеолошка места, скуп грађевина, које су као целина од историјског или 
уметничког интереса, уметничка дела, рукописи, књиге и други пред-
мети уметничког, историјског или археолошког значаја, као и научне 
колекције и важне колекције књига, архива или репродукција напред 
наведених добара; б) зграде, чија је главна и ефективна намена да чувају 
или да излажу покретна културна добра наведена у алинеји а), као: му-
зеји, велике библиотеке, археолошка складишта, као и складишта од-
ређена за склапање покретних културних добара наведених у алинеји 
а) у случају оружаног сукоба; в) центри у којима се налази значајан број 
културних добара, која су наведена у алинејама а) и б), такозвани центри 
у којима су сакупљени културни споменици.” (Конвенција за заштиту 
културних добара у случају оружаних сукоба, 1954: чл. 1)

На основу свега изреченог, можемо закључити да је општеприхва-
ћено то да и материјална и нематеријална културна добра чине културну 
баштину. У материјално културно наслеђе спадају: разне врсте грађе-
вина (световних и верских), археолошка налазишта, споменици (дакле, 
опипљива културна добра, која опет могу бити покретна и непокретна).6 
Нематеријално културно наслеђе чине језик, обичаји, предања, занати 
и сл.7 Анализа српског средњовековног културног наслеђа на простору 
Босне и Херцеговине пратиће ову поделу.

6 Погледати у: Станковић, Јелена (2012): Културни туризам Србије, Мастер рад, 
Ниш, Природно – математички факултет Универзитета у Нишу – Департман за 
географију, стр. 6-7. 

7 О нематеријалном културном наслеђу више прочитати у часопису „Нематери-
јално културно наслеђе Србије“ финансираном од стране Министарства културе, 
информисања и информационог друштва и Центра за заштиту нематеријалног 
наслеђа. Доступно на:

http://www.nkns.rs/sites/default/files/casopis_nematerijalno_kulturno_nasledje_srbije.pdf (21.5.2018.)
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2.Српскоматеријалнокултурнонаслеђе 
напросторуБоснеиХерцеговине

Материјално културно наслеђе које је српски народ оставио иза себе 
на простору Босне и Херцеговине је огромно и изузетно важно за српски 
национални и верски идентитет. С обзиром на његов обим, ово наслеђе 
ћемо груписати и анализирати кроз следеће категорије:

1) Световне грађевине
2) Верски објекти
3) Споменици и
4) Археолошки локалитети

Међу световним грађевинама из средњег века које су делимично 
или потпуно сачуване и до данас истичу се тврђаве (утврђења) и остаци 
градова око њих. Тврђаве су градиле великашке породице као утврђења, 
места окупљања, места за свечаности и сл. Постоји велики број средњо-
вековних тврђава на простору Босне и Херцеговине: Бочац, Борач, Бла-
гај, Веледин, Градина код Добоја, Градина код Пала, Ђурђев град, Јаблан 
град, Пошљак итд. Укратко ћемо анализирати неке од најзначајнијих.

Тврђава Бочац, односно њени остаци и остаци истоименог града, се 
налази између Бањалуке и Јајца у Босни. Сматра се да је ово утврђење по-
дигнуто на почетку xv века, у доба владавине краља Твртка Другог Ко-
троманића. Историјски извори помињу ово утврђење по први пут 1434. 
године. У свом првобитном стању, утврђење је имало укупно четири ку-
ле. Данас је, међутим, очувана само централна кула, која је била највећа. 
Колико је Бочац било јако утврђење говори и чињеница да су његове зи-
дине биле дебљине и преко 3 метра. Претпоставља се да је укупна повр-
шина средњовековног града Бочац износила око 2.500 метара квадрат-
них. Бочац је коришћен као војно утврђење и у доба Османлија, а њихо-
вим напуштањем истог 1833. године престаје његово функционисање.8

Благај је српски средњовековни град и утврђење у Херцеговини. Дуго 
времена пре доласка Османлија на Балкан био је седиште хумских кне-
зова. На тим просторима је боравио и Растко Немањић пре него што је 
крајем xII века отишао у Свету Гору. Растка је заменио његов стриц Ми-
рослав. Висока тврђава изнад самог града се називала и Шћепан Град. С 
обзиром на повољан географски положај, Стефан Вукчић Косача, који се 
1435. године одвојио од Босне, господарио је Хумом из овог утврђења. Ос-
манлије су успеле да освоје утврђење 1465. године. Утврђење је и данас 
веома добро очувано, што говори о умећу његових градитеља.9

8 Доступно на: http://www.upoznajsrpsku.com/index.php?language=SR&charset=latin&
page=121 (22.5.2018.)

9 Доступно на: https://eparhija-zahumskohercegovacka.com/?page_id=12001 (22.5.2018.)
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Добојска тврђава (у народу позната као Градина) налази се у самом 
граду Добоју у Босни. Саграђена је у xIII веку на стеновитом брду изнад 
реке Босне. Реч је о утврђењу које је припадало области Усоре, која је 
била део средњовековне државе Котроманића. Мада највеће и најбоље 
очувано, ово утврђење није било једино у том добу на простору Усоре. 
Ту су и Сребреник, Маглај, Тешањ, Соко итд. Утврђење је кроз средњи 
век било поприште борбе између Срба, Угара и Османлија. Археолошка 
истраживања 70-их година xx века потврдила су, на основу пронађеног 
накита и керамике, да је основа утврђења грађена у xIII веку.10

Градина код Пала представља средњовековно утврђење које је у на-
роду познато под тим именом, мада нема прецизних историјских пода-
така како се тачно то утврђење звало. Највероватније је ово утврђење 
у средњем веку представљало управни центар властелинске породице 
Павловић. Истраживања су показала да ово утврђење није настало кас-
није од xIv века, мада је са појавом барута додатно ојачано. Утврђење је 
смештено на надморској висини од око 1050 метара, а било је опасано 
зидинама високим и до 8 метара, што говори о високом степену заштите 
коју је пружало. Утврђење је средином xv века пало под налетом Ос-
манлија, мада га они нису дуго користили, те је од тада изгубило своју 
функцију.11

Највеће и најспецифичније средњовековно утврђење у Босни је 
Ђурђев град изнад Зворника и реке Дрине. Претпоставља се да је грађено 
крајем xIII или почетком xIv века. У xv веку тврђаву је заузео деспот 
Ђурађ Бранковић по коме је она и добила име. У народу постоји предање 
да је тврђаву градила Ђурађева жена Проклета Јерина, па одатле и назив 
Јеринин град. Утврђење је део ширег градског комплекса, који се састо-
јао од три нивоа: доњег, средњег и горњег. Средишња кула је висока 20 
метара. Тврђаву су ширили и додатно утврђивали Турци и Аустроугари. 
Град и утврђење су и данас добро очувани и представљају значајан ту-
ристички потенцијал овог краја.12

У време средњовековне Босне и Херцеговине на њиховим терито-
ријама је направљен велики број верских објеката – цркава и манасти-
ра (махом православних). Они представљају изузетно важно културно 
наслеђе и сведочанство о развијености архитектуре, сликарства и умет-
ности тог доба уопште. Најзначајнији православни манастири из тог 
доба у Босни су Тавна, Озрен, Папраћа, Сасе, Крушево, Свете Тројице 

10 Доступно на: http://www.rasen.rs/2017/08/dobojska-tvrdjava-gradina/#.
WwQMYkiFPIU (22.5.2018.)

11 Доступно на: http://www.palelive.com/gradina-pavlovica/ (22.5.2018.)
12 Доступно на: http://zvornikturizam.org/v2/bs/rooms/srednjevjekovna-tvrdava-

durdev-grad/ (22.5.2018.)
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у Возући, Моштаница, Ступље, Рмањ, а у Херцеговини манастири Твр-
дош, Житомислић, Добрићево. Анализираћемо неке од њих, мада сваки 
посебно заслужује огромну пажњу.

На обронцима планине Мајевице, у североисточном делу Босне, 
налази се манастир Тавна. Реч је о духовном седишту српског народа на 
овом подручју кроз протеклих неколико векова. Према народном пре-
дању, манастир је грађен у доба српског краља Драгутина. Према Пећким 
и Троношким родословима, манастир су подигли Драгутинови синови 
Владимир и Урош. Манастир је током векова страдао од различитих 
окупатора. Ипак, српски народ га је увек обнављао, знајући за његову 
огромну духовну вредност. Народна предања манастира и његовог краја 
везана су и за боравак историјских личности на овим просторима, попут 
Марка Краљевића и Старине Новака, што говори о значају манастира за 
очување свеукупног српског националног идентитета.13

Манастир Озрен, који се налази на истоименој планини у Босни, за-
дужбина је српског краља Драгутина, који је крајем xIII и почетком xIv 
века владао овим просторима. Манастир је посвећен Светом Николају 
Мирликијском. Представља духовни центар српског народа у долини 
Босне и Криваје. Манастир је током векова османлијске окупације де-
лио судбину са својим народом.14 О изградњи овог, али и многих других 
манастира у Босни и Херцеговини, у доба Немањића, говори и народна 
песма Опеш свешћи Саво. У њој Саво Немањић говори:

„Није бабо расковао благо
На наџаке ни на буздоване,
Ни добријем коњма на рашове,
Већ је бабо поарчио благо
Све градећи млоге задужбине:
Док је Свету гору подигао
И Вилиндар цркву начинио,
Ту је дао двије куле блага;
Док начини Високе Дечане
У приморју код воде Бистрице,
И два стуба светитеља Ђурђа,
Оба стуба виш‘ Новог Пазара,
Студеницу на Влау староме,
Ту је дао једну кулу блага;
Док начини цркву код Требиња
Миљешевку на Ерцеговини,

13 Доступно на: http://www.bijeljinaturizam.com/index.php/manastir-tavna (21.5.2018.)
14 Доступно на: http://www.eparhijazt.com/sr/19.manastir-ozren.html/ (23.5.2018.)
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И Довољу близу горе Црне,
И Тројицу надомак Таслиџе
Украј воде украј Ћиошине,
Рачу цркву украј воде Дрине,
И Папраћу близу Борогова,
И Возућу крај воде Криваје,
Озрен цркву насред Босне славне,
И Гомељу на граници сувој,
Моштаницу у Крајини љутој...”

(Стефановић Караџић, 1823: 8-9)

Манастир Папраћа се налази у истоименом селу надомак Шековића 
у источној Босни. Троношки и Пећки летопис говоре да је манастир по-
дигао краљ Драгутин са синовима Стефаном, Владиславом и Урошем, 
који господарише овим просторима с краја xIII и почетком xIv века. 
Занимљив је податак да је манастир током османлијске окупације имао 
изузетно развијене везе са Русијом, одакле се слала помоћ манастиру, 
који је више пута похаран од стране Османлија.15 Постоји народно пре-
дање по коме је Папраћа задужбина жупана Вукана. О томе говори срп-
ска народна песма Милош у Латинима. У њој се каже:

„Да ви знате наше намастире,
Наших славних цара задужбине,
Какови су и колики ли су!...
Да видите Папраћу велику
Виш‘ Зворника Спречи на извору
Под високом гором Бороговом,
Задужбину Вукана жупана...“

(Стефановић Караџић, 1845: 211-212)

У месту Тврдош код Требиња, на стенама поред десне обале Тре-
бишњице, налази се манастир Тврдош. Овај бисер православља у Херце-
говини давно је основао цар Константин са мајком Јеленом, али је време-
ном оронуо и запустео. Обновио га је српски краљ Милутин с краја xIII и 
почетком xIv века, чиме манастир постаје његова задужбина. У народу 
је овај манастир познат и под именом Требињски манастир. Тврдош је 
обнављан и 1509. године, по заслузи митрополита требињског Висариона 
Првог. Данас су сачувани темељи старог здања, делови зидова и остаци 
фресака на њима, као и престо и шест камених стубова.16

15 Доступно на: http://www.eparhijazt.com/sr/20.manastir-papraca.html/ (23.5.2018.)
16 Доступно на: https://eparhija-zahumskohercegovacka.com/?page_id=1930 (23.5.2018.)
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Манастир Добрићево, који се налази недалеко од Билећког језера, спа-
да у ред најзначајније српске културне баштине средњовековне Херцегови-
не. Леонтије Нинковић, у својој Монографији манастира Добрићево, наводи 
да је манастир подигнут на темељима ранохришћанске базилике, о чему 
сведочи манастирски печат из 1232. године.17 Манастир је имао снажну 
улогу у очувању православне вере међу српским народом билећког краја.

Средњовековни споменици са простора Босне и Херцеговине предста-
вљају специфично материјално културно наслеђе нашег народа на овим 
просторима. Они су познатији под називом стећци. Њима се посебно бавио 
др Горан Комар.18 „Стећак је хришћански супституент гробне гомиле. У 
историјском периоду средњег вијека овим волуминозним спомеником за-
мијењен је волуминозни плашт гробне- култне гомиле. Овим гомилама су 
у давнини прекривана гробља палеобалканског становништва које је то-
ком Христове ере формирало стабилно клупко народа са придошлицама 
у доба владавине цара Ираклија и прије њега.” (Комар, 2016: 2)

Истраживања су показала да је реч о споменицима из позног средњег 
века. „Стећком се могу сматрати искључиво форме масивних надгробних 
споменика средњега вијека типа дебелих плоча и сандука. Захваљујући 
присуству натписа, ове споменике је могуће датовати у период: прва поло-
вина 13. до прве половине 15. вијека.” (Комар, 2016: 3) Ови споменици су 
широко распрострањени на простору Босне и Херцеговине. „Стећак ин-
дицира и омогућује научне периодизације висијског, сезонског станишта 
житеља Хума-Херцеговине, Босне и Далмације, које задобија своје учвр-
шћене, правно утемељене и широко прихваћене видове.” (Комар, 2016: 5)

Значај стећака се огледа како у симболима који су на њима предста-
вљени, тако и у порукама које имају духовну вредност. „У склопу пласти-
чне декорације јављају се фантазмагоричне представе, мач и штит (доми-
нантно мач под штитом), различити облици бордура махом вегетабилних 
форми, као и Крст; доминанатно: хришћанске и представе витештва (…) 
Стећак представља веома убједљив историјски траг присуства масовног 
прихватања хришћанства (...) Поруке епитафа на стећцима су језгровне 
форме саображене основном својству хришћанске вјере њихових саста-
вљача: њеној темељитости и постојаности. Такође, оне изражавају високе 
моралне норме периода узраслог средњег вијека.” (Комар, 2016: 4-6)

Босна и Херцеговина су пребогате археолошким локалитетима. С 
обзиром на временски период који ово истраживање обухвата, нећемо се 
17 Доступно на: https://eparhija-zahumskohercegovacka.com/?page_id=2053 (23.5.2018.) 
18 Доктор Горан Ж. Комар један је од најзначајнијих истраживача старина у Херце-

говини, Босни и Боки Которској. Председник је Друштва за архиве и повјесницу 
херцегновску. Један је од иницијатора идеје да се стећци заштите као хришћан-
ско културно добро. Стручној и осталој јавности је понудио Декларацију о стећку 
(погледати у литератури).
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освртати на период пре средњег века, већ само на занимљива налазишта 
из овог периода.

Локалитет Манастириште, који се налази у селу Горњи Кијевци по-
ред реке Лубине (општина Градишка), истражује се од 1955. године, а 
током истраживања из 1958. године на овом локалитету је пронађен нат-
пис на глагољици, за који стручњаци сматрају да је из x или xI века. 
Археолошким ископавањима из 2004. године дошло се до сазнања да је 
реч о троделном локалитету, који се некада састојао од цркава, брвнара 
и сеоског имања. На једном од камена је пронађен ћирилички натпис из 
1301. године посвећен упокојеном свештенику, а пронађен је и натпис 
на глагољици из истог века, са кога се могло јасно прочитати да је реч о 
Милети Стојићу, који је ту вероватно упокојен.19

Треба истаћи да готово све наведене тврђаве и њихови остаци тек тре-
ба да се детаљније испитају, јер се претпоставља да се под њима крије пра-
во археолошко благо. Примера ради, на локалитету Градина на Горњим 
Палама се током 2016. године интензивно радило на археолошком истра-
живању у оквиру пројекта „Ревитализација средњовјековног насљећа 
Сарајевско-романијске регије – фаза један“. То истраживање је показа-
ло да Градина није била само војно утврђење, како се раније веровало, с 
обзиром да су пронађени предмети од керамике и стакла, који указују на 
одвијање свакодневног живота на том локалитету. (BN Tv, 2016)

3.Српсконематеријалнокултурнонаслеђе 
напросторуБоснеиХерцеговине

За идентитет српског народа веома је важно нематеријално средњо-
вековно културно наслеђе на простору Босне и Херцеговине. За потребе 
ове анализе, ово нематеријално наслеђе ћемо поделити у три групе:

1) језик,
2) обичаји и
3) предања.

Језик представља највеће благо сваког народа. Српски народ може 
да се похвали својим аутентичним, српским језиком, као и ћириличким 
писмом које је изузетно старо. Данас се, међутим, на српски језик врше 
напади већи него ли на било које друго културно наслеђе. То очигледно 

19 Доступно на: http://ekulturars.com/site/%D0%BC%D0%B0%-
D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0
%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0
%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8/ (23.5.2018.)
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говори о значају језика као културне тековине. Посебно се оспорава 
српски језик на простору Босне и Херцеговине, с обзиром да се он жели 
подвести под „босански” или бошњачки језик. Сходно томе, заговорници 
идеје о босанском језику20 присвајају средњовековно писмо (и документа 
сачињена на њему)21 на овим просторима. Зато је веома важно да се очу-
ва истина о српском језичком наслеђу.

Узмимо пример Повеље бана Кулина. Мада се о Повељи бана Кули-
на много писало, овде ћемо навести мишљење угледног научника Ват-
рослава Јагића22 који каже да „Листина Кулина бана од г. 1189. прво (је) 
и најстарије, што би писано ћирилицом а србским језиком.” (Стијовић, 
2015) Дакле, према тврдњи овог угледног слависте, не само да је Повеља 
бана Кулина писана српским језиком, већ је реч о најстаријем документу 
писаном српским језиком ћириличким писмом. То потврђује о огром-
ном језичком наслеђу са простора некадашње Краљевине Босне. Често се 
средњовековна ћирилица у Босни жели представити као босанско писмо, 
односно тзв. босанчица. Тако се и за ову повељу тврди да је писана бо-
санчицом. „Ћирилица којом је повеља писана није „босанско писмо – бо-
санчица”. Пре свега, треба имати у виду да тзв. босанчица није никакво 
посебно босанско писмо, што се у науци одавно зна, већ варијанта срп-
ског ћирилског брзописа пренетог у време Твртка I Котроманића из Ср-
бије у Босну, а затим и у суседни део Далмације. Брзописном ћирилицом 
је почетком 17. века Матија Дивковић штампао своје књиге (сам је излио 
слова у Венецији по угледу на она из рукописа), а називао ју је „српским 
писмом”, што су чинили и други босански фрањевци.” (Стијовић, 2015)

Мухамед Хевадија Ускофија је написао речник 1631. године и то је 
чињеница. Чињеница је и да се у литератури он назива босанско-турским 
речником. Међутим, оно што ваља детаљније разумети јесте шта се под-
разумева под „босанским” у овом контексту.23 „Чињеница да аутор у уводу 
употребљава појам босански језик могла би пре да упућује на то да је он 

20 Примера ради, узмимо изјаву председника Бошњачког националног већа у Србији 
Есада Џуџевића у којој каже да босански језик није измишљен, те да је реч о старом 
језику, који се данас оспорава. (B92, 2013)

21 О покушајима присвајања српске ћирилице можда најбоље говори следеће: „Потпред-
седник Бошњачког националног већа Есад Џуџо се, као на потврду посебности босан-
ског језика, позива на Повељу Кулина бана, која је, како тврди, „написана босанским 
језиком и босанчицом, као босанским писмом још 1189. године“, а муфтија Зукорлић 
подсећа на Босанско-турски рјечник Тузлака Мухамеда Хеваија Ускуфија из 1631. 
године. На промоцији тог речника у Загребу пре неколико година чуло се и како је 
босански језик био један од званичних језика на турском двору у 16. веку.” (Стијовић, 
2015)

22 Ватрослав Јагић је био хрватски слависта и савременик Вука Стефановића Караџића. 
23 Лингвиста др Рада Стијовић са Института за српски језик САНУ се посебно бавила 

овом темом.
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том термину давао територијално одређење, поготово када се зна да је ус-
куфи језик којим је говорио и писао називао српским. То се може видети 
из других његових дела, нпр. из циклуса побожних песама, које је назвао 
„Илахије на српском језику” („Ilahi be zeban-i srb”) и „Позив на вјеру на 
српском језику”(„Beran davet-i iman be zeban-i srb”).” (Стијовић, 2015)

За српски народ се везује мноштво обичаја. Слава, односно просла-
вљање хришћанског заштитника дома и породице, један је од најстаријих. 
Током средњег века, слава је као обичај распрострањена по свим српским 
земљама, па и по Босни и Херцеговини. „По цркве но-пра во сла вном гле ди-
шту крсна сла ва је нас та ла свје сном акци јом Српске пра во сла вне цркве, а 
ра ши ри ла се по свим српским кра је ви ма то ком xIII, xIv и xv ви је ка њеном 
ми си онар ском дје ла тнош ћу. То је био је дан вид бор бе про тив мно го бош тва 
и па га ни зма. Зна чи, не ра ди се о хрис ти ја ни зо ва ном па ган ском кул ту, већ 
је то по сво јој су шти ни хриш ћан ски и пра во сла вни суп сти тут за па ган ски 
култ ко ји се из гу био у пе ри оду од сла вен ског на сељавања Бал кан ског по-
лу ос трва. Све то сав ском ре фор мом из је дне цркве не, оп ште или по је ди на-
чне, за вје тне ин сти ту ци је ство ре на је је дна српска све ча ност ко ја је у се би 
обу хва ти ла оп ште пра во сла вне и по се бне српске еле мен те.“ (Дакић, 2008)

О вредности славе као културног добра од међународног значаја све-
дочи то да је 2014. године српска породична слава уврштена у регистар 
нематеријалног културног наслеђа Унеска. (РТС, 2014)

Народна предања чине важно културно обележје српског народа. 
Она су током дугог времена окупације, у време када нису постојали 
услови за масовније описмењавање становништва, чувала успомену 
на српске државе, владаре, јунаке, битке и сл. Мада се често прибегава 
умањивању њихове историјске аутентичности, често је реч о јединим ос-
тацима колективног сећања нашег народа о прошлом времену. Предања 
о присуству српских владара и јунака на простору Босне и Херцеговине 
су један од доказа свеопштег тамошњег српског присуства, што их чини 
посебно вредним. Навешћемо неколико предања српског народа Босне и 
Херцеговине из доба средњег века.

У српском народу Мајевице и Семберије остало је предање о боравку 
Марка Краљевића на тим просторима. То није немогуће, с обзиром да 
се на обронцима Мајевице ка Семберији налази немањићки манастир 
Тавна. „Према легенди, на стијени су удубљења од копита Шарца, коња 
Краљевића Марка. Легенда даље вели да је некада у околини манастира 
боравио овај митски српски јунак, те да је на Шарцу прескакао с једног 
на друго врлетно брдо. Легенде о Марку Краљевићу и Старини Новаку 
само потврђују да је православно становништво Мајевице, Семберије и 
Подриња одувијек било истрајно у одбрани свог националног идентитета 
и духовности.” (Nezavisne novine, 2011)
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Занимљиво је и предање о градњи тврђаве Ђурђев град изнад Звор-
ника. Наиме, према народном предању, тврђаву је саградила жена дес-
пота Ђурђа Бранковића, у народу позната као Проклета Јерина. Она је 
тврђаву саградила у част свог мужа, по коме је тврђава и добила име. За 
градњу тврђаве везују се два повезана предања. Прво је о „Јеринином 
путу камена“, према коме се камење за градњу доносило са удаљености 
од 12 километара, при чему се камење загревало до одређене темпера-
туре како би се брже преносило из руке у руку до места градње. Друго 
је о „Јерининој стази страсти“, према коме је лепа Јерина заводила мла-
диће из своје пратње, да би их увече бацала у Дрину како би сачувала 
тајне о својим љубавним везама. (Blic, 2017)

4.УлогаРепубликеСрпске 
уочувањусрпскесредњовековнекултурнебаштине

С обзиром на огромну вредност српског средњовековног културног 
наслеђа на територији Босне и Херцеговине, оправдано је осврнути се 
на пажњу која му се посвећује, те на степен његове заштите. У условима 
етничко-административне поделе на простору данашње државе Босне и 
Херцеговине сматрамо да не постоје адекватни услови да се ово наслеђе, 
схваћено као српско, очува и афирмише на њеном целом простору. 
Претходно смо истакли јасне напоре припадника других народа да ово 
наслеђе десрбизују, тако да представници српског народа, сматрамо, 
имају пуне могућности да ово српско културно наслеђе заштите и про-
мовишу на територији Републике Српске.

У институционалном смислу, Република Српска чини значајне напоре 
да се ово културно наслеђе очува. У оквиру Министарства просвјете и 
културе Републике Српске 1995. године формиран је Републички завод 
за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Такође, Републи-
ка Српска финансира разне пројекте и публикације које се баве неким од 
елемената средњовековног културног наслеђа. Свакако да постоји про-
стор за додатни напредак у овој области, посебно кроз туризам, промо-
цију у иностранству итд.

Републички завод за заштиту културно-историјског насљеђа је зва-
нична институција Републике Српске која се бави очувањем културног и 
природног наслеђа. У те сврхе, Завод се бави прикупљањем документације, 
њеним евидентирањем, те предлагањем решења за проглашавање неког 
облика наслеђа заштићеним.24 „Поред тога, Завод ради пројекте, елабо-
ратe и студијe за заштиту, изводи археолошке, конзерваторско-рестаура-
24 Доступно на: http://www.nasljedje.org/sr_RS/o-zavodu (25.5.2018.)
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торскe радовe, али и пружа помоћ при просторном планирању, прописује 
мјере заштите, даје сагласност на пројекте везане за очување насљеђа, као 
и дозволе за извоз умјетничких дјела у иностранство. Завод се бави и ис-
траживањем и промоцијом културног, историјског и природног насљеђа 
Републике Српске, које је и интегрални дио европског насљеђа.“25

Издвојићемо неколико пројеката који су на територији Републи-
ке Српске допринели очувању и заштити средњовековног културног 
наслеђа: Пројекат обнове цркве Светог Николе, у оквиру манастирског 
комплекса Озрен у Петрову (1999 – 2003), Пројекат обнове цркве Успења 
Пресвете Богородице у оквиру манастирског комплекса Добрун (2007), 
Пројекат за изградњу тријема цркве манастира Моштанице (2010), 
Пројекат музејске поставке – школа манастира Гомионица (2011) итд.26

Када је реч о публикацијама, издвојићемо часопис под називом 
„Грађа о прошлости Босне” (ур. академик Рајко Кузмановић), који издаје 
Одјељење друштвених наука Академије наука и умјетности Републике 
Српске, а чије штампање подржава Министарство науке и технологије 
Републике Српске. У часопису се објављују радови посвећени историји 
средњовековне босанске државе. Примера ради, у другом броју овог 
часописа из 2009. године можемо видети анализе неколико средњове-
ковних докумената: Повеље банице Јелисавете и бана Стефана II кнезу 
Вукцу Хрватинићу, Писма краља Стефана Остоје Дубровчанима о срп-
ском дохотку, Повеље краља Стефана Томашевића Дубровнику, Писма жу-
пана Санка Милтеновића Дубровчанима итд. Из тих анализа се види да су 
сви документи писани ћириличким писмом на српском језику.27

Закључак

Културно наслеђе представља највеће богатство једног народа. Оно 
је сведочанство трага једног народа у временима иза нас, те је његова 
вредност немерљива. Захваљујући томе што је током средњег века фор-
мирао неколико својих држава, српски народ је имао оптималан оквир 
за културно стваралаштво. Пре свега захваљујући владарској династији 
Немањића, дошло је до развоја архитектуре, ктиторства, градње, писме-
ности, закона и сл. Ситуација на простору Босне и Херцеговине није била 
другачија. Снажни српски културни трагови у овим областима сведоче о 

25 Доступно на: http://www.nasljedje.org/sr_RS/o-zavodu (25.5.2018.) 
26 Погледати детаљније опцију Пројекти: Културно-историјско насљеђе на сајту: 

http://www.nasljedje.org/ (25.5.2018.)
27 Погледати у: Грађа о прошлости Босне 2 (ур. Раде Михаљчић), Академија наука и 

умјетности Републике Српске – Одјељење друштвених наука, Бања Лука, 2009.



Рајко Петровић284

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 269-288

вишевековном присуству Срба у њима. Велики број утврђења и градова, 
манастира, цркава, гробних обележја и сл. који су сачувани и до данас 
представљају велику културну и духовну ризницу, не само Срба са леве 
обале Дрине, већ и српског народа у целини.

Као и све друго, и култура често бива увучена у политику и поли-
тичко. О значају културног наслеђа сведочи управо то што се сви народи 
боре да што је више могуће културног наслеђа представе као своје. На 
простору Босне и Херцеговине, где данас живе припадници различитих 
народа и вероисповести, политизација културног наслеђа поприма ас-
трономске размере. Српско средњовековно културно наслеђе се својата, 
како од стране појединих бошњачких представника, тако и од хрватских. 
Треба истаћи да је такво својатање научно неутемељено, те да постоје 
валидни историјски докази који јасно говоре о српском државотворном 
присуству на посматраном простору.

Очување српског средњовековног културног наслеђа у Босни и Хер-
цеговини је неизмерно значајно за опстанак српског народа на том про-
стору. Стога је важно да научна заједница посвети више пажње овом 
феномену, који је добрим делом још увек недовољно истражен. Исто 
тако, само друштво мора да препозна значај и вредност овог културног 
наслеђа, те да институционалним путем ради на његовом очувању и 
афирмацији.
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MEDIEVAL SERBIAN CULTURAL HERITAGE  
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Summary: In this Paper we will analyze medieval Serbian cultural heritage 
in the territory of Bosnia and Herzegovina. The Serbian people, who for centuries 
lived in the area of   these two geographical units, had a developed culture during 
the Middle Ages. Although part of the cultural heritage of the Serbian people in 
this region has disappeared in numerous wars, a significant part is still preserved, 
both through material as well as through intangible heritage. Today, however, the 
Serbian people west of the Drina face constant efforts to appropriate part of its 
cultural and historical heritage by neighboring nations. Therefore, we will first 
examine the concept and types of cultural heritage in theory. After that, we will 
analyze the material cultural heritage of the Serbian people from the Middle Ages 
on the territory of Bosnia and Herzegovina, and then its intangible heritage. We 
will also examine the significance of the Republic of Srpska and its individual 
institutions in preserving Serbian medieval cultural heritage. The final part of 
the Paper will focus on the importance of this topic for the preservation of Serbian 
cultural identity in Bosnia and Herzegovina.
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ЗНАЧАЈ ПЕшТАНСКОГ ТЕКЕЛИЈАНУМА 
УСРПСКОЈКУЛТУРНОЈИКЊИЖЕВНОЈИСТОРИЈИ

Сажетак: Задужбина Саве Текелије, позната и као Текелијанум, осно-
вана је пре готово два века, са првобитним циљем да буде привремени дом 
најбољим српским ђацима и студентима, који су желели да се школују у 
Пешти, али за то нису имали финансијских могућности. Међутим, недуго 
после оснивања (1838), Текелијанум је израстао у центар у којем се ства-
рало најчвршће српско национално и културно језгро, северно од Сремских 
Карловаца и Новог Сада. Међу бројним генерацијама питомаца Текелија-
нума, стасала је плејада српских интелектуалаца XIX века, чија имена 
данас заузимају значајно место у историји српске културе, уметности, 
медицине, филозофије, права, политике, градитељства. Многи од њих су 
својим ангажовањем значајно утицали на културолошке процесе зах-
ваљујући којима је српски народ – најпре северно од Саве и Дунава, а затим 
и у матици, после ослобођења од турске окупације поново нашао своје 
место у токовима европске цивилизације. У колективном памћењу српског 
народа, сматра се да после настанка првог позоришта (1812) и Матице 
српске (1826), Текелијанум представља трећу најважнију установу Срба 
у Угарској XIX века. Он је истовремено, после Хиланара, највећа српска 
задужбина ван граница Србије.

Кључне речи: ТЕКЕЛИЈАНУМ, САВА ТЕКЕЛИЈА, СРБИ У УГАРСКОЈ, 
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Увод

У српском народу није било много образованих и богатих људи, 
попут арадског трговца и племиша Саве Поповића Текелије, који би свој 
углед, знање и иметак несебично подарили нацији. Текелија је био пото-
мак граничарског војног племства, поседник пустара и многих имања.

Имао је титулу Високоблагородни Господин Савва од Тјукјули, госпо-
дин Визеша и Кевермеша, златне надпетице каваљер, царско-краљевског 
и апостолског Величанства совјетник, многих славних мађарских коми-
тета приседатељ и свих права доктор. (Текелија/Форишковић, 1966: 78)

Арадска породица Поповић Текелија, указом угарског цара Јосифа 
Првог 1705. године, добија племићку титулу као награду за ратне заслу-
ге капетана Јована Текелије. Он је кроз Поморишје, Потисје и Банат ко-
мандовао једним крилом српских крајишника и фрајкораца 1697. у би-
ци против Турака код Сенте. Испољио је изузетну храброст, омогућио 
победу „хришћанскога оружја над турским” под генералном командом 
принца Еугена Савојског, чувеног аустријског војсковође.

Према писању Александра Форишковића, пронађен је извештај о 
најзначајнијој војној акцији капетана Текелије: „У ноћи између 10. и 11. 
септембра приспео је у табор принца Савојског, који се био улогорио севе-
розападно од Бечеја. Донео му је вест да је турски султан претходног дана 
око поднева, почео да гради мост преко Тисе. За то време његова војска 
пљачкала је Сенту и околна места. Савојски је покренуо војску, која је, 
предвођена Текелијом, прошла кроз банатске ритове и мочваре и стигла 
у тренутку када су Турци почели да прелазе Тису. У бици је турска вој-
ска потучена у крви до колена. Дан уочи боја, 10. септембра, Савојски је 
написао извештај цару о приликама на терену. У извештају наводи да је 
био сигуран у намеру Турака да нападну Сегедин: Сем тога ме је, током 
ноћи, капетан из Сенте по имену Текелија обавестио да се непријатељ 
тога дана, још око поднева, ту налазио.” (Форишковић, 1985: 56)

Ово писмо Еугена Савојског, како је закључио Форишковић, поу-
здано потврђује учешће Јована Текелије у великој бици. Али живот се не 
одвија увек у очекиваном правцу, па је његово четврто колено, праунук 
Сава Текелија (1761 – 1842), ипак детињство провео у оскудици, јер су 
родитељи водили вишедеценијску парницу око наследства. Упркос томе, 
Сава је стицао примерено му високо образовање, почев од родног Арада, 
до универзитета у Пешти и Бечу.

Текелија је као радознали, ренесансни дух „на своју руку” стицао 
различита знања. Две године је паралелно слушао предмете из правне 
науке и учио цртање, француски, италијански и шпански језик. Поред 
званичних, познавао је језике свога окружења: руски, мађарски, влаш-
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ки, чак и турски. Похађао је предавања из природних наука: анатомије, 
хемије, ботанике, математике, као и часове свирања флауте. Најзад, 
1782. године у Будиму се уписао на Правни факултет, и завршио га за 
три године. Већ следеће године докторира (1786), наравно на латинском 
језику, темом О узроку и циљу постојања државе.

По завршетку студија, вратио се у Арад где је живео као земљопо-
седник, старајући се да поправи финансијско стање имања (са успехом) 
и да се уклопи у средину којој је припадао. Године 1790. као виценотар 
Чанадске жупаније учествује на Српском народно-црквеном сабору у 
Темишвару. Предводећи племићку мањину, увиђа да је Беч одобрио срп-
ски Сабор само зато, да би обезбедио противтежу утицају угарског плем-
ства, по старом обичају „завади па владај”. Због тога се Текелија успро-
тивио нереалном захтеву својих сународника: да добију посебну српску 
територију у Монархији. Сматрао је то мамцем који ће Србе одвући од 
оствариве заштите националног идентитета. Непопустљив и емотиван, 
инсистирао је да се права српског народа експлицитно „уграде” у угар-
ско законодавство. Тиме се замерио и сународницима и царском коме-
сару. (Бугарски, 1993: 65)

Још десетак година био је Сава Текелија друштвено активан. Међу-
тим, његово незадовољство резултатима личног ангажовања у политич-
ком животу угарских Срба, довело је до тога да се, после Угарског са-
бора (1802) сасвим повуче са политичке позорнице. Наредних неколико 
деценија успешно се бавио трговином ратарским производима и стоком. 
Током овог периода сукобљавао се са представницима власти у жупанији, 
улазио у расправе у својој породици и водио неуспешне судске процесе. 
Истовремено, редовно записује догађаје из свога живота под насловом 
Описаније живота. Поред тога, објавио је напре чланак, а затим и књигу 
са провокативним називом Доказ да Власи нису римљанског порекла.

Књигу му је штампао на немачком језику, у Халеу 1823. године, нико 
други до Вук Стефановић Караџић. Мада је наишао на критику и срп-
ских и румунских интелектуалаца, Текелија је остао при свом закључку 
и 1827. је штампао друго допуњено издање – на немачком и румунском 
језику. Био је убеђен, на основу имена географских локалитета, да се по-
рекло Румуна (Влаха) може довести у везу са српским тј. словенским. 
(Караџић, 1972: 519)

Вера Милосављевић интерпретира тај став на следећи начин: „Гео-
графска имена, на сваком подручју, потичу из језика староседелаца. 
То је непобитна чињеница, а она у Румунији су увек из српског, с тим 
што су многа скрнављена латинским додацима, или преводима на неки 
појам из романских језика. Зато је Сава Текелија правилно приметио, 
да је румунски језик склоп српских и латинских речи. А да су, рецимо, 
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географска имена појмови из српског језика - мало оскрнављени лати-
низмом, можемо се уверити на имену једног од најпривлачнијих румун-
ских излетишта у Карпатима – Изворул Рече. Нема спора, да се то место 
некад звало Извор Хладни, или Хладни Извор. Српска реч извор је до-
грађена латинским наставком ул и она одзвања као несрпска, или несло-
венска.” (Милосављевић, 1998: 57)

Иста ауторка тврди да су историчари и српски књижевни критичари 
неправедно умањивали значај Саве Текелије: „Љути на Текелију (Јован Ра-
донић), што је за Дачане рекао да су Срби (и што је предвидео да је хрват-
ски илирски покрет у Аустрији антисрпски), против Текелије ће писати, 
између осталих, Јован Скерлић и Александар Форишковић. Књижевни 
критичар Јован Скерлић ће омаловажити све што је Текелија написао „да 
ли то спада у књижевност...”, а Форишковић ће (1966) рећи да је он из нижег 
сталежа, мада је Текелија по мајци, био племић из средњевековне Србије, 
а мађарски племић – у четвртом колену.” (Милосављевић, 1998: 58)

Путовао је у Русију неколико пута, покушавајући да дође до наслед-
ства од својих стричева, који су се као официри руске војске обогатили. 
Пошто није наишао на очекивану сагласност, у тексту се ишчитава не-
стрпљивост, раздражљивост, непопустљивост у ставовима.

Општи је утисак, да је Сава Текелија је био превише амбициозан, 
истовремено сујетан, несавитљив и непокоран, све у свему – неподобан 
за систем и окружење. За пажљивог читаоца ових мемоара, паралелно са 
личношћу аутора, открива се слика читавог друштва, класна психоло-
гија, морал и преокупације. (Церовић, 1997: 89)

1.Добротворсрпскогимађарскогнарода

Будући да је био без деце, Сава Текелија је и пре оснивања Завода да-
ривао стипендије за школовање одличних ђака и студената, а био је до-
бротвор и неким установама мађарског народа. Велике суме поклањао је 
Мађарској академији наука и Реформаторској колегији у Дебрецину. На 
седници Матице српске, 21. августа 1838. године, кућу у којој је седница 
и држана, председавајући Текелија предаје под надзор Матице српске, 
за сврхе ђачког дома, али и за потребе њенога рада. Срочено је Оснивачко 
писмо 21. августа 1838. године, којим се установљава „Народно основа-
тељство за све србске сиромашне синове који на свеучилишту пештан-
ском науку слушају”. Тако је настала, у народу позната Текелијина задуж-
бина, односно Завод за српске младиће.

Највећи део богатства желео је да усмери на школовање младих Срба 
у војној, инжењерској струци, за свештенички позив и за високошколске 
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студије уопште; који ће служити свом роду, најпре као лекари и правни-
ци (адвокати), који ће их бранити од болести и од неправде. На тај начин 
хтео је да створи, односно унапреди интелектуални сталеж свога народа. 
Фондацију је поверио Матици „на сохрањеније, содержаније и надсмо-
треније“ (на чување, одржавање и надзор). Заузврат, он од Матице тражи 
да се не приклони новотаријама у погледу језика и књижевности. Уколико 
би Матица из било којих разлога престала да постоји, надзорник Задуж-
бине и питомаца биће Српска црквена општина у Пешти. Три веома ва-
жна документа учинила су Текелијин завод онаквим какав ће бити дуги 
низ деценија. То су:

 – „Основателно писмо”,
 – „Штатута за питомце заведенија”,
 – „Тестаменат Саве Текелије“.
 – Први и трећи спис штампани су у Летопису Матице српске (књ. 
97. стр 189-200) 1858. године. Често су у литератури помињани и 
цитирани. Текелијини прописи за питомце остали су нештампани, 
па стога непознати. Срећом, рукопис је сачуван у Рукописном 
одељењу Матице српске (М. 9255). У тој уредби о прописаном вла-
дању питомаца стоји јасан и разрађен налог да су сви, по распо-
реду утврђеном почетком сваке школске године, дужни да у Теке-
лијануму „уторником и четвртком изучавају словенску и српску 
граматику“. Усталио се такође обичај да недељом један од пито-
маца, пред свима декламује на словенском језику и на српском, 
па да се после тога расправља о врлинама и погрешкама рецито-
вања. У обавезну дужност спадало читање књига о српској и сло-
венској историји, нарочито оних „које ће нас боље, с народношћу 
и са вером нашом упознати. Зими до деветог, а лети пак до десетог 
вечерњег часа, све послове своје ван обитавалишта имејуште тог 
дана, окончати, вечерати и у жилиште дојти, пре него што су поме-
нути часи ударили.”

У том је простору (недалеко од Пештанског универзитета, ондашња 
улица Великог крста бр. 276), младићима био обезбеђен стан и огрев, 
по три фунте лојаних свећа за семестар и по стотину форинти за храну 
и универзитетске таксе. Текелија је лично надзирао њихово владање и 
учење, куповао им неопходне ствари, а по неким сведочењима, својеруч-
но је пунио сламарице и увече закључавао капију.

Из тестамента, сачињеног у Пешти 6. септембра 1840. доносимо сле-
деће: Када се намире арадска црква, фондација за певце, за семинарију, те 
за војну академију, сав остали капитал обједињује се у масу из чијег инте-
реса временом треба изградити нови завод на два спрата, на простран-
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ству тадашњег и двеју суседних кућа. У тој новој згради место треба дати 
множини питомаца, па и малим ђацима са навршених десет година.

Одлуком Патроната, стара зграда Текелијанума је због дотрајалости 
порушена 1906. а камен темељац новог Текелијанума постављен је 10. но-
вембра 1907. године. Ново, велелепно здање усељено је 1909. године. У 
том раздобљу, у А крилу зграде налазио се интернат за српске ђаке, а у 
Б крилу станови за издавање, од чије станарине се интернат издржавао.

Важно је подсетити, да деветнаести век представља буђење европских 
нација, време просветитељства и самосвесност многих народа: писменост 
и изражавање на матерњем језику, постајали су значајне потврде иденти-
тета. Званични језици студирања у тадашњој Угарској били су латински 
и немачки, тек касније и мађарски. Сви тадашњи српски интелектуалци, 
студенти свих профила, а не само књижевници, имали су родољубиви 
задатак – да пишу приче, приповетке, полемике, романе, да стихују; да 
кроз писање подучавају, обавештавају, васпитају своје читаоце.

Прецизна евиденција показује да је кроз Завод, до Првог светског 
рата, прошло четири стотине питомаца. Вођени идејом родољубља, иако 
грађани Угарске, многи су се после студија преселили у Србију. Сматрали 
су да би стечено знање обавезно требало ставити у службу свога народа у 
матичној земљи.

Никола Тесла, један од највећих српских научника на пољу електро-
технике, боравио је у Текелијануму скоро три године. Теслино дело тек 
данас, у трећем миленијуму ове цивилизације, добија неслућене димен-
зије на глобалном нивоу. У истој згради, у истој улици у центру Пеште, и 
данас се налази Текелијанум. После Другог светског рата, сходно соција-
листичком уређењу и схватању друштвене својине, здање је национали-
зовано. Мађарске државне власти су тек 1996. вратиле половину зграде 
Будимској епархији Српске православне цркве. После 65 година самоће, 
мемле и заборава, једна од најзначајнијих културних институција Срба, 
поново је оживљена захваљујући Влади АП Војводине, која је уложила 
више од тридесет милиона динара. Поново је Текелијанум боравиште 
младих људи из Мађарске и Србије, који у Будимпешту долазе на школо-
вање или, барем, на екскурзију. Исправљена је тако и велика неправда, 
јер од 1918. године српска држава није уложила ни динар у задужбину 
свог дичног претка Саве Поповића Текелије.
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2.ЗнаменитипитомциТекелијанума

У деветнаестом веку, када српски народ још нема своју државу (тек 
се бори за њу), допринос учених људи са подручја „северно од Саве и Ду-
нава” тј. оних Срба који живе у Аустроугарској, био је немерљив. Ко је 
тада могао да се школује? То су била само деца веома имућних роди-
теља, велепоседника и трговаца, могла да се школују. Шансе су имали 
и они којима је рођак био владика, архимандрит, или пак – ко је нашао 
мецену. Када је почео да ради Текелијанум, то је био понукало и друге 
добротворе да остављају залог за стипендије, што је у многоме олакшано 
школовање Срба на универзитету у Пешти.

За Текелијанум су бирани искључиво најбољи и најсиромашнији 
млади људи. Поред студената, примани су и ђаци завршних разреда 
средње школе, посебно „филозофи”, како су тада звали гимназисте. Они 
су се уписивали углавном на права и медицину. Зашто? Историју културе 
једнога народа не чине само списатељи и други посленици „лепих умет-
ности” већ у доброј мери доприносе лекари, правници, па и политичари. 
У Заводу, где се удомљавала српска младеж, обликовала се прва инте-
лектуална елита нашег народа, под туђинском влашћу. Насупрот успону 
и доброј позицији грађанске класе на северу, Срби у матичној земљи то-
ком xIx века, били су далеко од благостања. Физичко и духовно здравље 
народа је исцрпљивано у честим сукобима (Први и Други српски уста-
нак против Турске), док је просвећеност, у медицинском погледу, била 
на прилично ниском нивоу. За лекарима се осећала највећа глад. Тога су 
били свесни младићи који су из разних крајева стизали на Пештански 
универзитет. Тамо су добијали стручну и научну основу, а примењивали 
су је у животу.

Зато ћемо најпре поменути те лекаре, учене у Пешти, а запамћене 
у народу. Прве школске године по оснивању Текелијанума 1838/39 пи-
томци медицинари су били: Симеон Петровић из Арада, Стеван Васић из 
Руме, Димитрије Радуловић, из Беле Цркве Никола Дада из Новог Сада. 
Околности су биле такве, да су харале многе болести за које још увек није 
било лека. На првом месту, туберкулоза је косила младе животе. (Ђорђе-
вић, 1858: 13)

Ни сами лекари често нису могли да помогну себи и члановима своје 
породице. На пример, Јован Јовановић Змај није могао да спречи губи-
так своје жене и деце. За касније уписане питомце и њихову евиденцију 
можемо захвалити Божидару Ковачеку, дугогодишњем секретару, кас-
није председнику (1999-2007) Матице српске.
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Издвајамо имена која су оставила трага у српској култури и јавном 
животу:

 – Павле и Михајло Хариш – певали уз виолину, компоновали попу-
ларне мелодије, писали своје песме;
 – Ђорђе Бугарски, из Парага – студирао филозофију и право; био 
велики судија и срески начелник у Сремској жупанији; писао 
песме и приче;
 – Јован Петровић, из Ковиља – написао први зоолошки уџбеник;
 – Јован Туроман из Уштице (Горња Крајина) – полемичар, састављао 
читанке, приручнике, педагошке расправе и самостална научна 
дела, издао уџбенике Грчку граматику и Латинску граматику;
 – Јосиф Панчић, из Угрина (код Винодола у Хрватској) – био је лекар, 
ботаничар, први председник Српске краљевске академије; открио 
102 и описао око 2500 биљних врста, међу њима нову врсту чети-
нара, која је по њему названа Панчићева оморика;

 – Илија Огњановић Абуказем, из Новог Сада – знаменити градски и 
лични лекар Марије Трандафил, бритки сатиричар, писац и уредник 
шаљивих алманаха Зоља, и Ђачки венац; члан Књижевног одељења 
МС, почасни члан Српске краљевске академије наука и уметности;
 – Павле Јанковић, из Сомбора, правник – после Првог светског рата 
био је велики фишкал у Новом Саду и градски првобранилац;
 – Лаза Милошев – банковни чиновник у Пешти, после Преоднице 
1880. организовао „Коло младих Срба“;
 – Светозар Савковић, из Лединаца – аутор написа О границама 
између живописања и поезије; оријентисан ка историји и књижев-
ности, био је чест и позудан рецензент Матице српске, објављивао 
у Матици и Јавору, као присталица Народне странке сарађивао је 
обилато у Застави и Браник);
 – Миша Димитријевић из Новог Сада – новинар и политичар, бли-
зак сарадник Светозара Милетића, активни учесник Омладинског 
покрета, секретар Главног одбора Уједињене омладине српске, 
убио га Јаша Томић из приватних разлога;

 – Тихомир Остојић, из Сенмиклуша (сада Остојићево) – историчар, радо-
вима из историје књижевности и културе xvIII и xIx века дао велики 
допринос занемареној новијој српској прошлости; књига Српска књи-
жевност од Велике сеобе до Доситеја Обрадовића (1905) уједно је и прва 
синтеза културне историје Срба xvIII века;

 – Милутин Јакшић, из Кларије (сада Српска Црња) – синовац Ђуре Јак-
шића, интерниран за време Првог светског рата; написао две истори-
ографске студије: о патријарху Арсенију Iv Јовановићу Шакабенти 
и о митрополиту Вићентију Јовановићу; расправе о Пери Сегединцу 
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и о Сеоби Срба 1690; један од најугледнијих црквених историчара 
у српској историографији с краја xIx и почеком xx века, заједно 
са Радославом Грујићем и Димитријем Руварцем;
 – Богобој Атанацковић, из Баје – књижевник и адвокат, писао песме, 
приповетке, новеле и романе; зачетник српске романтичне припо-
ветке; у прози имао значај као Бранко Радичевић у поезији;
 – Стеван Милованов, из Бечеја – заслужан за развитак школства у 
Новом Саду, написао неколико уџбеника из алгебре, геометрије и 
физике и први штампани каталог Библиотеке Матице Српске;
 – Стефан Бугарски, из Сенте – доктор филозофије, хемичар, уни-
верзитетски професор; члан Мађарске академије наука; допринео 
томе, да се у хемији прихвати значај појмова киселости и алкал-
ности средине;
 – Јован Стерија Поповић, из Вршца – оснивач српске драме, један од 
најбољих комедиографа: Лажа и паралажа, Кир Јања, Џандрљиви 
муж, Родољупци, Покондирена тиква;
 – Стеван В. Поповић, из Бечеја – писао песме, приповетке, антологије 
за српску децу у Уграској, уређивао и преводио букваре, читанке и 
разне друге уџбенике са мађарског на српски језик, дугогодишњи 
управник Текелијанума;
 – Богдан Гавриловић, из Новог Сада – доктор математичких наука, 
академик, председник САНУ;
 – Радивој Кашанин, из Белог Манастира – светски познат матема-
тичар, професор универзитета, академик;

 – Васа Стајић, из Мокрина – филозоф и писац историограф: написао 
двадесет књига Новосадске биографије, у младости предводио Рефор-
мистички српски национални покрет младе војвођанске интелиген-
ције;
 – Вељко Петровић, из Сомбора – књижевник, објављивао приповетке 
и чланке у Политици и Летопису;

 – Момчило Тапавица, из Надаља – архитекта, пројектант здања 
Матице српске у Новом Саду, тј. Завода Марије Трандафил; спорти-
ста: рвање, дизање тегова; на првим Олимпијским играма у Атини 
1896. наступао у тиму Аустроугарске и освојио бронзану медаљу у 
тенису.
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3.ЗначајлитерарнихкружокаТекелијанума

Текелијанум није био само студентски дом, већ и место на којем су 
се рађале иницијативе, где је презентована национална култура и ства-
ралаштво уметника. У том здању одржавале су се књижевне вечери, при-
ређивале изложбе, књижевни сусрети студената и других младих Срба. 
Развијао се осећај за језик и културу, баш онако како је оснивач желео. Ту 
су неки питомци, који су се родили и живели у Угарској, научили српски 
језик – попут Димитрија Мите Поповића.

Осим слушања граматике, питомци су били обавезни да „сочињенија 
своја на србском језику“ подносе управи Матице, која ће сваке последње 
недеље у месецу организовати јавно читање ових радова, а оне који то 
заслуже „путем печатње прогласити и прославити”. До 1856. на тим се-
сијама су учествовали само Текелијанци, а онда се круг проширио. На 
састанке су почели долазити и остали студенти, па и ђаци који су учи-
ли у Пешти и Будиму. Тај прилив свежих снага изазвао је нову учеста-
лост састанака. Омладинци су се почели радно дружити сваких седам 
дана. Бирали су руководећи одбор од четвртине студената који је имао 
завршну реч у оцењивању прочитаних састава. Из тога је, савим природ-
но, проистекло друштво „Преодница” које је себи поставило у задатак 
унапређење књижевности и културе уопште, али и лично усавршавање 
својих чланова. Божидар Ковачек сматра да је то била „права претход-
ница једног великог, романтичарског заноса и покрета српске младежи“ 
и да је примером својим подстакла, за мање од пет година, оснивање још 
16 таквих друштава.

Слично Ђури Јакшићу и Јовану Јовановићу Змају, и српски песник 
Лаза Костић је био пештански ђак. Рођен је у Ковиљу (Бачка), гимна-
зију је завршио у Будиму, а права докторирао у Пешти (1866). Улази у 
друштво пештанских српских студената у Текелијануму, где живи две 
године у соби управниковог стана, мада није био стипендиста. Учествује 
у културном животу пештанских Срба, наступа на светосавским просла-
вама, у свечаној сали ђачког дома. (Милошевић, 2010: 345)

Костић приступа пештанским српским студентима окупљеним у 
друштву Преодница, постаје један од њених вођа и најактивнији аутор у 
њеном истоименом алманаху (Преодница, 1863), у којем објављује своје 
прве песме. (Ковачек, 1997: 103)

У Текелијануму је своју композиторску каријеру започео и чувени 
Исидор Бајић, а такође и Јован Пачу. Овде је открио лепоту српског 
језика и Мита Поповић, будући романтичарски песник, родом из Баје, 
који стигавши у Текелијанум није говорио језик својих предака. Ту је, 
такође, живео и стварао књижевник Вељко Петровић.
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Задужбина Саве Текелија била је и дом каснијег адвоката и народног 
посланика Светозара Милетића. У овом здању, он је од 21. фебруара 1866. 
до средине 1867. уређивао свој часопис „Застава”. Потом ће редакција 
овог органа Српске радикалне странке бити пресељена у Нови Сад, где ће 
„Застава” излазити све до избијања Првог светског рата. (Дујмов, 2012: 119)

4.Почетакиздавачкеделатностизадужбине

Ђаци и студенти су тежили међусобном зближавању, кроз заједнич-
ки стваралачки књижевни и културни рад. Текелијин Завод је постао њи-
хово место окупљања. Сва напредна српска омладина, не саму у Пешти 
и Будиму, већ у целом српству гледала је у Текелијанум као на Панте-
он. Недостајала им је само још једна снажна личност да их организује. 
И то се догодило школске године 1846/7, када на студије права долази 
Светозар Милетић. Настанио се у оближњој згради Црквене општине, са 
Лазом Руварцем. Њих двојица су покренули састанке, који су садржајем 
били испуњени као било које ђачко дружење. Читали су се литерарни 
радови, дебатовало о њима, критиковало. На једном од тих састанака, 
Светозар Милетић је предложио да се песнички радови објаве у књизи.

Крајем фебруара 1847. добијају одобрење Матице српске, за песнич-
ки зборник који ће назвати Славјанка. Уредништво је поверено наравно, 
Светозару Милетићу. У том одушевљењу, окупљени Текелијанци, као и 
остали омладинци, пожелели су да то буде име за сва српска омладин-
ска удружења. Тако је практично, свеприсутна пештанска омладина 
била повезана у праву књижевну дружину. Поред Текелијанаца (Јована 
Ђорђевића, Илариона Анђелковића, Ђорђа Јаконића и Косте Ивановића, 
који су били медицинари; Лазара Марковића, Стојана Радонића, Ђорђа 
Стојаковића и Стевана Илића, све правника; придружили су им и се 
филозофи: Никола Крстић, Васа Арновљевић, Стеван Фрушић и Стеван 
Михајловић). Дошли су још и други студенти: Паја Путник, Илија Вујић, 
Стеван Живковић, Никола Вукићевић, Гаврило Витковић, Хрват Јован 
Мудровчић, Словак Андреј Лукач и други. Било их је преко тридесет. 
Имали су конститутивну управу и пуну подршку Матице. Примали су 
скоро све српске, хрватске и словачке листове и часописе. Покренули 
су и посебан свој књижевни лист Светољуб, који су руком умножавали 
сваке недеље на по једном табаку.

Славјанка је окупила седморицу младих песника: Павла Поповића 
Шапчанина, Стојана Радонића, Методија Младеновића (пожунски сту-
денти); Светозара Милетића, Јована Ђорђевића, Николу Вукићевића 
(Пештанци) и Јована Илића из Србије. Објављене су 23 песме: 12 Шап-
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чанинових, 6 Милетићевих, док су остали били заступљени са по једном 
песмом. У читавом подухвату учествују као издавачи многи омладин-
ци: 28 из Пеште, 21 из Пожуна и 5 из Прешова. Наштампано је 750 при-
мерака, и било је свима јасно да се ради о политичком панславистич-
ком манифесту. После песама које су чиста родољубива декларација, 
налазе се оне које говоре о српској и словенској прошлости – славној и 
блиставој. Следе затим песме из доба ропства под Турцима и јуначких 
борби против њих. Завршни део књиге окренут је будућности. Прориче 
мојсијевску улогу словенства (и српства у њему) у будућем препороду 
просвећеног света. Књига је посвећена „Роду српском и народу славјан-
ском“. У омамљивој идеји свеславенства, уочавало се да је „опасна“ пан-
славистичка тенденција, претеженија за поруку књиге него српско ро-
дољубље. Поруке су биле прикривене алегоријама и симболима, али на-
ивним и транспарентим. Коме ће промаћи да „слава“ значи словенство, ко 
неће у вилама Славјанкама препознати словенске народе; потпуно је јасно 
да „мрак“ значи робовање, да су „светлост“ и „дан“ овде симболи слободе, да 
„Спасовдан“ симболише дан ослобођења? (Ковачек,1997: 44)

У књижевно-историјском погледу Славјанка ће остати незаобилазна 
тема. Без ње би било отежано виђење целине српског романтизма као 
књижевног правца. О литерарним ставовима Милетићеве групе јасно 
говоре сви текстови књиге, већ по свом пренаглашеном родољубљу, 
основној црти нашег романтизма. У литерарном смислу, песници „Сла-
вјанке” хтели су да превазиђу колотечину дотадање српске поезије. Хте-
ли су нову књижевност, нову поезију. Само донекле су успели у томе, јер 
„снага њиховог талента није била довољна да из корена ишчупа старе 
прозодијске навике, нити да наметне нова схватања литературе”.

Посматрано у контексту целокупне српске књижевности тога доба, 
показало се да одјек Славјанке није био снажан, нажалост ни дуготрајан. 
Ево показатеља: Славјанка је изашла из штампарије крајем јуна 1847. а већ 
се концем исте године појавила прва књига „Песама” Бранка Радичевића. 
Неупоредиво већим књижевним квалитетом она је преузела од Славјанке 
све њене читаоце и поклонике. Такође, родољубива расположења читалаца 
везала су се за „Горски вијенац” владике Петра Петровића Његоша, који 
је исте године штампан. У сенци те две, тако значајне књиге наше литера-
туре, Славјанка је изгубила уметнички утицај, а њена родољубива порука 
се истањила. Једино се њена политичка порука „вијорила још неко време”.

Првих дана постојања Славјанка није побудила ни посебну пажњу 
власти. Председник Ратног савета гроф Хардег посматрао је књигу као, 
на брзу руку напабирчен зборник, издат ради материјалних ефеката. 
Али, када тајна полиција јавља да присталице панславизма желе да 
образују тајни савез за националну и политичку ослободилачку акцију, 
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почиње низ преметачина код словенских, а нарочито српских омлади-
наца. Том приликом је у Еперјешу код Мије Влашкалића нађен проглас 
од 8. фебруара 1847. за издавање Славјанке. Преведен је на немачки и 
послат у Беч Ратном савету. Гроф Хардег мења мишљење. Издаје се налог 
шефовима управних области, из којих су потицали сарадници Славјанке, 
да му поднесу подробне извештаје о сваком од њих. Тако је, због Ми-
летића, Ђорђевића и осталих који су помагали подухват издавања Сла-
вјанке, сумњичавост власти била уперена на цео Текелијанум. Постало 
је јасно да су они дошли са одређеном политичком намером: да објаве 
своју истину и да убеде омладину у то.

Мада често тумачена као самоникла, српска грађанска поезија, као 
аутохтона појава на подручју Карловачке митрополије, вуче своје корене 
са много даљих терена и можда чак из средњовековне голијардске пое-
зије на латинском, или из трубадурске лирике на провансалском језику, 
коју су путујући певачи пронели кроз читаву Европу и спојили је са 
градско-народном поезијом новог века. (Живковић, 1997: 244)

5. Ђачко друштво Преодница

Текелија је паметно и далековидо закључио да његови питомци, осим 
што треба да постану врсни стручњаци и зналци својих струка, траба да 
буду и освешћени као елитни припадници српског народа. У том смислу 
велики значај има активност културног удружења Преодница, којим су 
руководили Коста Руварац и Јован Јовановић Змај.

„Преодници” је име дао Гига Гершић (1842-1918), који је био на за-
вршној години права у Пешти. Он није био текелијанац, али јесте Коста 
Руварац који се може сматрати оснивачем Друштва. Уз његово пресудно 
учешће израђен је устав Друштва и одређени су друштвени циљеви: 
књижевно образовање уопште, а нарочито упознавање српске књижев-
ности, као и вежбање у српском језику. Писали су се научни и белетри-
стички састави о којима се критички расправљало, такође и о најбољим 
делима српске, словенске и страних књижевности. У том циљу требало је 
да у Текелијануму буде што више листова и часописа. Матица је уважила 
овај предлог. На седници од 16. децембра 1861. одлучено је да се уплати 
претплата на: Сербски дневник, Србобран, Даницу, Душан, Јавор, Комарац, 
Школски лист, Видовдан, Ost und West и Sürgöny.

Друштву се придружио тада већ признати песник, студент права Ла-
за Костић. Читао је у Преодници по неколико својих песама, објављивао 
у Летопису и у Даници – све са назнаком „из Преоднице”. Тиме је желео 
да подигне углед овом друштву у коме је предано учествовао. Наступио 
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је и као предавач - говор О Шекспиру у његовим драмама био је догађај 
у историји Друштва. Још већи догађај било је читање Костићева драме 
Максим Црнојевић, једног од најбољих дела српског романтизма.

Најистакнутији члан Преоднице Коста Руварац (1837-1864), трудио се 
да личним примером подстакне прозно писање. Он се већ био исказао 
као врстан литерата, док је био гимназијалац у Сремским Карловцима, 
пишући Успомене из карловачко-ђачког живота и приповетку Карловач-
ки ђак. Радио је вредно за опште добро. Савременици сведоче да је „био 
душа и срце Преоднице”. Сматрао је за циљ Друшта, да мора ангажовано 
радити на формирању културне и политичке самосвести српске омла-
дине, најсвеснијег интелектуалног букета грађанског друштва. Говорио 
је на установљењу: „Преодница! Име доиста пуно значаја. Дао би Бог, е 
му кум не био лажив пророк, те да би се обистинило што се њима наго-
вешћује, а то је да Преодница пред‘оди лепшем духовном животу Срба!”

Коста Руварац је здушно помагао младом Српском народном позо-
ришту, предлажући Јована Ђорђевића за управника. Писао је афирма-
тивне текстове, преводио позоришне комаде (Кобно име и Инкогнито), 
сакупљао прилоге. Имао је смелости и савести да критикује превазиђе-
ни патетични и дидактични маниризам у поетској пракси. Као прави 
филозоф естетичар, бранио је уметност од дилетантизма, од неталенто-
ваног али вештог стихоклепства. У томе се није освртао на реноме позна-
тих имена: Љубе П. Ненадовића, Стојана Новаковића, Јована Суботића. 
Доцније ће Јован Скерлић потврдити да је Коста Руварац „заузео једно 
од првих места у колу критичара омладинског доба, изградио ромати-
чарско мишљење и одбранио нова естетска схватања о нашој уметности, 
коју ће исписивати Лаза Костић, Ђура Јакшић и други”.

Преодница је штампана као зборник, у Будиму 1863. Једноставно, 
требало је да се скупи све најбоље што се у Текелијануму читало; да се 
представи рад Друштва, његова литерарна и уопште списатељска снага.

Нема сумње да небо има миљенике, али су они често мимо наших 
мерила, или има критеријуме које су људима недокучиви. Небо је хте-
ло да себи узме Косту Руварца у 27. години живота, окруженог тужним 
друговима у Текелијануму. Лазу је то веома погодило. Написао је две 
дирљиве песме, Над Костом Руварцем и Спомен на Руварца. Није жалио 
само Лаза, већ многи млади другови, њихови пријатељи. Ми смо изгуби-
ли душу омладине пештанске, пише Светозар Савковић. Многе су новине 
објавиле некрологе: Српски дневник, Напредак, Видовдан, Даница, Лето-
пис Матице српске, Szinházi Látcs ᾽, Fövárosi Lapok. Јован Јовановић Змај је 
предложио да Матица у записник вечнога спомена ради, стави своју тугу 
и жалост за прераним губитком ... врлог и пунонадежног младића, који је 
био дика и понос Заведенија. (Ковачек, 1997: 44)
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Да би скинули црнину за својим оснивачем и вођом Костом Рувар-
цем, омладинци су 30. јануара 1864. после парастоса, одржали свеча-
ну седницу Преоднице, посвећену покојнику. Тада су одлучили да ипак 
одрже и одложену Беседу у корист Српског народног позоришта, коју 
су били обећали Сентандрејцима. То је инспирисало Лазу Костића да 
напише истоимени спев у коме беседама даје алегоричан и симболичан 
смисао. У коментару те песме Беседа, он је написао:

Долази време да се бојишта преруше у позоришта,
манастирске славе у Текелијине светковине, прела у беседе.

Консолидујући своје редове, а томе је допринела и посета Друштву, 
младог књижевника Петра Карађорђевића (будућег краља Петра I), Пре-
одница објављује своје ставове о уједињењу омладине, још радикалније 
но што су Зорини и учествује на Првој скупштини Уједињене омладине 
српске 15-18. августа у Новом Саду. Учествоваће, веома активно, и на 
скупштинама у Београду, Бечкереку, Кикинди, Новом Саду и Вршцу 1871. 
Преодничари интензивно сарађују у омладинским часописима.

„Ни у доцнијој и савременој науци о књижевности Преодница није 
нашла правог тумача, па и надаље остаје потреба да се ова књига преци-
зније уклопи у слику српске књижевности друге половине xIx века, коју 
истраживачи мозаички слажу. У историјској науци такође, није јој посве-
ћена пуна пажња да би се открио њен битан утицај на духовна стремљења 
Уједињене омладине српске, чија је Преодница директан изданак.” (Кова-
чек, 1997: 23)

После гашења Уједињене омладине српске (1872) рад Друштва полако 
опада – долази до забрана од стране власти и у Угарској и у Србији. Пре-
одница после тога, да би и даље била гласна, све учесталије поставља зах-
теве за проглашењем јавности. Активисти нису желели да се врате статусу 
интерног литерарног вежбалишта. Испоставило се да су то учинили на 
своју штету, јер је марта, 1876. стигла одлуку да се Преодница укине. Образ-
ложење је било: на универзитету иначе постоји опште студентско друштво, 
па је непожељна сепарација српских студената. Текелијанци се, међутим, 
не дају укинути. И даље се, по жељи Текелијиној, одржавају двонедељни 
састанци „ради вежбања у матерњем језику”. Сада је то у безименом, не-
формалном друштву у Текелијануму. Пет година доцније основаће се ново 
удружење пештанске и будимске омладине Коло младих Срба.
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Закључак

Kроз Текелијанум је од његовог оснивања до Првог светског рата про-
шло више од 400 питомаца, који су чинили добар део српске интелиген-
ције у бившој Угарској. Многи од њих су се после студија преселили у Ср-
бију да би знање стечено на мађарском универзитету, дух и расположење 
српског студентског дома у Пешти, ставили у службу свога народа у мати-
ци, као на пример Јован Ђорђевић (1826 – 1900), оснивач Српског народ-
ног позоришта у Новом Саду (1861) и београдског Народног позоришта 
(1868), а касније професор на Великој школи у српском главном граду. 
Ђорђевић је 1892. био неко време и министар просвете у српској влади.

У кући, која је купљена за Текелијанум, била је смештена и Матица 
српска која је од 1838. до 1878. управљала заводом, а потом је управа пре-
дата пештанској Српској православној црквеној општини. Тако је дом, у 
данашњој улици Вереш Палне, постао српски културни и политички цен-
тар. Ту су се сваке године приређивале светосавске забаве и овде је 1838. 
приређена прва светосасвка академија.

У Текелијануму су се одржавали и књижевни састанци студената и 
других младих Срба. Особито је значајна била књижевна делатност дру-
штва Преодница шездесетих година xIx столећа, када је њеним радом 
руководио Kоста Руварац, а после његове смрти Јован Јовановић Змај. У 
згради овог студентског дома је 1866. године Светозар Милетић покренуо 
Заставу, најзначајнији политички лист угарских Срба који је касније, од 
1867. излазио у Новом Саду. Важност ових новина је у првом реду у томе 
што су се конзеквентно бориле за грађанску и националну равноправност 
Срба у Угарској.

Пешта и Будим, данашња Будимпешта – била је место одржавања 
прве српске јавне позоришне представе, а такође и седиште ћириличне 
штампарије у којој је у првој половини xIx века штампано око 600 срп-
ских публикација. У Текелијануму се четири деценије налазило седиште 
Матице српске, у њему су уређиване Сербске народне новине – лист Теодо-
ра Павловића, а такође и Летопис Матице српске. Сви ови догађаји, чиње-
нице и процеси дају будимпештанском Текелијануму истакнуту значајну 
улогу у српској културној и књижевној историји.
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Serbs in Hungary. At the same time, Tekelijanum is the most important Serbian 
legacy, outside Serbia, after the Monastery Hilandar.

Keywords: TEKELIJANUM, SAVA TEKELIJA, SERBS IN HUNGARY, PEST, 
BUDA, ENLIGHTENMENT.
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ПОТРАГА ЗА ИДЕНТИТЕТОМ И УЛОГА ЈЕЗИКА 
У „ГРАДУ ОД СТАКЛА” ПОЛА ОСТЕРА

Сажетак: Овај рад бави се међуповезаношћу језика и идентитета у 
првом роману „Њујоршке трилогије” Пола Остера, у „Граду од стакла”. 
Циљ рада је да сагледа на који начин је Остер употребио језик у оквирима 
постмодернистичке прозе како би исказао инхерентну алијенацију и фраг-
ментисаност модерног друштва које воде деконструкцији идентитета 
појединца. Рад прво разлаже радњу романа, а затим анализира нарацију 
остварену да два плана – у односу на сам ток приче на појединца (главног 
лика) и у односу на скривену поруку романа. Бави се начином на који Остер 
заобилази конвенције детективског жанра, терајући читаоца да одбаци 
једноставно решавање мистерије и да продре у дубљи слој значења скривен 
у самом језику романа који писац користи као медијум, терајући га да се 
запита о сопственом идентитету и смислу постојања. Језик, наше основно 
средство комуникације, фрагментисан је, што нас води до закључка да је и 
наше постојање такво. На крају, ипак, из анализе се види да писац нуди и 
излаз из ове наизглед безнадежне ситуације, где одговорност лежи на писцу 
да, користећи своје оруђе – речи, крене путем детектива како би про-
нашао начин да зацели фрагментисани језик, а тиме и човека.

Кључне речи: ПОЛ ОСТЕР, ИДЕНТИТЕТ, ГРАД ОД СТАКЛА, ЈЕЗИК, 
ПОСТМОДЕРНИЗАМ, ФРАГМЕНТАЦИЈА, АЛИЈЕНАЦИЈА.

* Контакт: tatjana.mihic@yahoo.com
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Увод

Постмодернизам одбија да у повлашћен положај стави одређену пер-
спективу и препознаје само различитост,  никада неједнакост, само 
фрагменте, никада конфликт.1

Елизабет Вилсон

Свака књижевност је одраз времена у којој је настала, те су пратећи 
екстерне разлоге – поделу света на сфере америчког и совјетског ути-
цаја, освешћивање и јачање маргинализованих група (жене, националне 
и верске мањине, хомосексулаци), јављање покрета за грађанска права 
– шездесетих година амерички писци почели да растављају дотадашње 
велике нарације које су тежиле да нађу јединствено решење свих про-
блема, а које нису успеле у свом задатку. Они теже у својим делима ка 
дискурсу који има што мање смисла и одређености.

У својим делима писци постмодернизма баве се проблемом иденти-
тета и алијенације, у свету који је путем технике повезан као никада то 
тада, где сви живимо у „једном великом глобалном селу”, али духовно све 
отуђенији. Подједнако су заинтересовани и за фрагментисано друштво 
и за поједница који и сам фрагментисан у таквом хаотичном друштву 
живи. И на макро плану – свет и на микро плану – појединац они кори-
сте различита уметничка средстава: фрагментацију, параноју, зачарани 
круг, поремећен временски ред итд. да би савременом читаоцу пренели 
дух данашњце и повезали се у потрази савременог човека за смислом. 
Као одговор на фрагментисану реалност писци усвајају хибридне форме 
и стилове, јер само они дочаравају савремено стање, наглашавају дис-
континуитет и хаос. У постмодерном свету фрагментација означава, не 
сакупљање информација, као што се до тада чинило, већ њихову декон-
струкцију, како би се створила нова структура која у себи носи скирвену 
поруку.

Узевши то у обзир, у овом раду анализираћу један од романа са најви-
ше елемената постмодернизма – први део Њујоршке трилогије, Пола Ос-
тера. Прво ћу представити радњу романа, а затим ћу се бавити развојем 
ликова, главним темама и мотивима и анализираћу нарацију кроз коју 
је роман остварен и то на два плана – у односу на сам ток приче, на поје-
динца (главног лика) и у односу на скривену поруку романа. Покушаћу 
да анализирам дубљи слој значења у делу који говори о проблемима са 
којима се сваки писац сусреће приликом бављења својим позивом.

1 Напомена: све цитате и називе у тексту превела је ауторка рада.
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1.„Њујоршкатрилогија”

Почевши од „Града од стакла”, првог дела „Њујоршке трилогије”, Остер 
је усавршио јасан, исповедачки стил, а затим га искористио да дезори-
јентисане хероје смести у наизглед познат свет којим се постепено шири 
све већа нелагодност, скривена злоба и могуће халуцинације. Његови за-
плети који користе елементе детективских прича, егзистенцијалних 
прича и аутобиографија, наводе читаоце да окрећу страницу за страни-
цом, али их понекад остављају несигурним кроз шта су управо прошли.

Мајкл Дирда

Њујоршка трилогија, како и сам наслов указује, састоји се из три 
засебне новеле: Град од стакла, Духови и Закључана соба, обавијене у рухо 
детективског романа. Међутим, ово дело је далеко од карактеристичног 
детективског романа, јер Остер вешто заобилази традиционалне конвен-
ције овог жанра како би се бавио много ширим питањима идентитета 
и стварности, усместо да дискурс усмерава ка простом разрешењу слу-
чаја. Кроз лавиринт њујоршких улица он води читаоца на пут спознаје, 
тера га да сам постане детектив и сам донесе закључке и извуче поуке 
из овог дела. Због тога је тачнија дефиниција да је то дело уствари ан-
тидетективски роман – једно од бисера постмодернистичке литературе 
скривено иза детективског жанра због кога многи Остера сврставају у 
ранг великана постмодернизма као што су Томас Пинчон, Дон Де Лило, 
Самјуел Бекет и други.

Град од стакла, Духови и Закључана соба испрва су издати засебно, 
1985. и 1986. године, али су 1987. спојени у једну целину, јер сва три дела 
носе у себи иста питања, смештена у два плана. Јунаци и заплет помену-
тих новела су различити, али се све три баве потрагом и детективским 
ликовима.

У овом раду бавићемо се Градом од стакла, можда најпостмодернис-
тичкијим делом икада написаним, које говори о проблемима данашњи-
це, о усамљености појединца у великој метрополи, о потрази за иденти-
тетом, о отуђености међу људима и потрази за смислом. Остер је писац 
који се непрестано бави темом идентитета, његовом (не)стабилношћу и 
субјективношћу, питњем шта идентитет представља и како се гради кроз 
причу и речи.

У већини својих дела, па и у овом, писац тражи одговор на питања 
како отуђеност утиче на формирање индивидуе, како се човек коме је 
неопходан контакт са другима носи са све већом алијенацијом у вре-
мену када скоро никада и нигде нисмо сами, али смо све усамљенији. 
Још једна велика тема у Њујоршкој трилогији, а и читавом стваралаштву 
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овог писца, јесте питање случајности и колику моћ она има у нашим жи-
вотима – да ли постоји или је део неког већег плана.

Писац се такође, бави савременим хетерогеним стањем друштва и 
утицајем таквог стања на појединца, оним што стање код њега изазива 
и како се појединац са тиме носи. То је нарочито видљиво у многоброји-
ним дигресијама које Остер у овим делима прави.

Наравно, разлози због којих је Остер велики писац, а Град од ста-
кла вредно дело, јесу многобројне нијансе значења и комплексност коју 
у себи носи. Читалац у делу назире други план који се крије иза првог 
– саме радње романа. Тај план говори о односу писца према делу, о њего-
вом месту у постмодернистичкој књижевности, о промени односа чита-
лац – писац, читалац – дело и писац – дело, о језику као медијуму кроз 
који се књижевност изражава и о комуникацији као таквој, тј. начину и 
могућностима да се значење поруке пренесе у потпуности, али и о улози 
писца у данашњем свету и одговорности за његово добростање.

2.„Градодстакла”–кратакпреглед

Прва новела у трилогији Град од стакла говори о Квину, писцу детек-
тивских романа, који грешком прима позив Вирџиније Стилман, жене Пи-
тера Стилмана. Позив је заправо био намењен приватном детективу Полу 
Остеру. Први пут Квин покушава да објасни себи да је у питању грешка, 
због чега се накнадно покајао. Када, ипак, поново добија позив он одлучује 
да не пропусти још једну шансу већ да се лажно представи да је Пол Остер.

Квин одлази на састанак са Вирџинијом и Питером да би чуо шта је 
његов задатак. Сазнаје да је Вирџинија била медицинска сестра и да је 
неговала Питера у институцији за менталне болести, јер је он аутисти-
чан и да се затим удала за њега како би га заштитила. Наиме, његов отац 
који се такође зове Питер, некада брилијантни и поштовани академик 
на Колумбији, држао је сина закључаног у соби у узрасту од три до два-
наест година. То је био експеримент којим би могао да сазна како људи 
усвајају језик када су изопштени из друштва и немају никакав контакт са 
другима. Када се сазнало како гнусно се понео према сопственом сину, 
Питер старији је завршио у затвору. Међутим, његовој казни ближио се 
крај, и ускоро је требало да га пустите на слободу. Квинов задатак би био 
да га прати како би Вирџинија и Питер млађи знали где је и како не би 
могао да се приближи свом сину и поново му науди.

Квин прихвата задатак. Затим одлази у библиотеку где се инфор-
мише о раду Питера старијег: Врт и кула: ране визије Новог света. Рад се 
састоји из два дела, „Мита о рају” и „Мита о Вавилону”.
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Стилман старији, из дана у дан шета улицама Менхетна, наизглед 
бесциљно. Квин га прати, посматра и записује запажања о његовм кре-
тању у црвену бележницу, коју је за то купио. После неког времена Квин 
увиђа да се Стилман креће по одређеним шаблонима и да сваког дана 
својим лутањем исписује по једно слово. После неког времена, када је 
сакупио слова и надоместио она која му недостају, Квин је добио израз 
„Вавилонска кула” .

Схвативши, на основу тога, да има разлога да сумња да ће Питер ста-
рији напасти Питера млађег, Квин одлучује да приђе Стилману и крене 
с њим да разговара. Стилман му објашњава да је свет фрагментисан зато 
што речи више не одговарају свету у коме живимо и да он жели да га 
поново састави.

Током другог сусрета Стилман открива Квину да Хенри Дарк не постоји, 
да га је он измислио и да његови иницијали означавају Хамптија Дамптија, 
персонификовано јаје из дечије песмице, које седи на зиду. Стилман обја-
шњава шта за њега представља јаје и зашто је управо оно наше избављење.

Трећи сусрет одиграва се истог дана, али се овог пута Квин Стилма-
ну предстаља као Питер Стилман. Верујући да прича са својим сином, 
Стилман старији говори да су деца велики благослов и да жели да и он 
има сина као што је Питер. Такође, говори о томе како је веома важно да 
се неко роди, да има шансу да живи и да умре, јер „прича се не налази у 
речима, већ у борби.”

Када је Квин следећег дана дошао у уобичајено време испред хоте-
ла, схватио је да је Питер старији нестао. Квин јавља Вирџинији да му је 
Стилман побегао. Одлучује затим, да нађе Пола Остера – правог детек-
тива, али при њиховом сусрету сазнаје да је он писац и да нема никакве 
везе са детективским послом. Покушава да ступи у контакт са Вирџи-
нијом и Питером млађим, али безуспешно. Телефон им је увек заузет. 
Пошто не види други излаз, Квин одлучује да посматра улаз у зграду 
Питера млађег и чека да се његов отац појави како би га спречио да на-
падне свог сина. Тако почиње да живи у уличици прекопута зграде, док 
се дани претварају у месеце.

Полако постаје опседнут својим бдењем, читаво његово биће усред-
сређено је на његов задатак. Он планира како ће да спава, када да иде 
по храну и како да му новац који има што дуже потраје, како не му не би 
промакао тренутак када ће се Питер старији појавити. После неколико 
месеци када је истрошио сав новац, јавља се Полу Остеру да би уновчио 
чек који је Вирџинија Стилман насловила на то име. Међутим, Остер му 
одговара да чек не важи, а да је Стилман старији извршио самоубиство. Он 
позива Вирџинијин број, а механички глас оператера му казује да је број 
искључен.
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Квин одлази у свој стан и тамо затиче девојку која се уселила, јер је 
писац који је ту пре живео нестао без трага. Затим, одлази у стан Питера 
млађег и схвата да је напуштен. Остаје у стану, скида са себе сву одећу и 
полако исписује последње странице црвене бележнице.

Наратор и Остер га траже, долазе у стан Питера млађег, али затичу 
само црвену бележницу. Квин је нестао.

3. „Град од стакла” – анализа

Јасно је читаоцу од почетка да ово није типична детективска прича. 
Остер користи деконструкцију како би конвенције детективског жанра 
порушио, а читаоца натерао да се у Граду од стакла, уместо површне хај-
ке ка једноставном разрешењу мистерије, бави великим темама: пита-
њем идентитета, алијенације, случајности и улогом језика. На читаоца 
преноси пола одговорности, јер га не води никаквом дефинитивном 
закључку, већ је он тај који својим тумачењем делу даје значење.

Остер радњу смешта у једну од највећих метропола на свету, у 
Њујорк, који представља одлично окружење за теме којима се у делу бави. 
Њујорк, са великим бројем становника и огромним пространством које 
покрива, представља компликовану структуру налик лавиринту која ос-
ликава комплексност живота. Остер га назива градом од стакла што у 
себи носи крхкост, ломљивост, лакоћу фрагментисања. Како га Стилман 
старији описује: „Њујорк је једно од најбезнадежнијих и најдеградира-
нијих места. Слом је свуда, хаос је универзалан.” Тешко је одржавати 
контакт с људима, свако је усмерен на себе, а друштво као заједница не 
постоји што води потпуној алијенацији. Појединцу је лако да се у таквој 
средини изгуби, да побегне од других, али и од самог себе:

„Њујорк је представљао неисцрпан простор, лавиринт бескрајних 
корака, и без обзира на то колко би ходао, без обзира на то што је добро 
упознао његове квартове и улице, град је у њему увек изазивао осећај 
изгубљености. Изгубљености не само у граду, него исто тако и унутар 
себе.” (Auster, 2006: 3)

Савремена дефиниција идентитета каже да је он конструисана пред-
става или скуп конструисаних референци које индивидуа преузима као 
своју реалност и тиме се идентификује као субјекат у односу на одређено 
друштво и културу. Наш изглед, име, сви атибути које смо за живота са-
купили и како себе видимо, то чини наш идентитет. Свест појединца, која 
је и сама децентрализован скуп свесних и несвесних веровања, знања 
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и интуиције о себи и свету, веома је променљива и ствара се у интер-
акцији са културом која нас окружује. Постмодернизам се, дакле, бави 
растављањем појединца, тј. ми нисмо самосвесне, уједињене, аутономне 
особе. Остер полази од тога и пита се колико је онда идентитет постојан, 
ако је он субјективан јер је онда подложан променама у зависности од 
промена наше перцепције.

Главни лик романа Квин, на почетку новеле је отуђен човек, за кога 
знамо да је некада био муж и отац, који живи сам у стану, нема никаквих 
контакта с пријатељима, живи од писања, своје дане проводи гледајући 
телевизију, одлазећи у биоскоп или оперу и шетајући. Сваког дана, без 
обзира на све, он шета улицама Њујорка, куда год га ноге носе.

Он је отуђен од света, од објективног окружења наспрам кога може 
да потврди свој идентитет и он лута улицама града. Иако тога није све-
стан, његова потреба да стално буде у акцији, да се креће, осликава ње-
гово унутрашње стање, тј. нагон да дође до одговора о себи. Када му се 
указује прилика да добије прави детективски случај, он је оберучке при-
хвата и свим својим снагама се томе предаје. Међутим, читалац ускоро 
увиђа да је случај небитан и да трагови не значе ништа у контексту нара-
ције, већ се из њих јавља дубљи смисао:

„Детектив је онај који посматра, ослушкује, креће се кроз тај глиб 
предмета и догађаја у потрази за мишљу, идејом која ће све то обје-
динити и дати му смисао. Шта више, улоге писца и детектива су за-
мењиве.” (Исто: 8)

Остер умешно користи црвену свеску да би нам показао пут самос-
познаје на који се Квин упутио. Када ју је први пут узео у руке, његов 
циљ био је да детаљно бележи кретање Стилмана старијег како му није-
дан детаљ не би промакао, али како време одмиче Квиново „писка-
рање” садржи све више дигресија од случаја, да би на крају почео да 
бележи само своје мисли. Полази од материјлног и површног и долази до 
апстрактног и суштинског. Црвена бележница постаје метафора његовог 
живота, а затим и живота као таквог:

„…поклопио се са смањивањем броја страница у црвеној свесци. Ма-
ло-помало, Квин се ближио крају. У једном тренутку, схватио је да 
што више пише, то ће скорије доћи време када више неће моћи ништа 
да напише. Почео је врло пажљиво да одмерава речи, настојећи да се 
изрази што штедљивије и јасније. Било му је жао што је страћио 
толико страница на почетку црвене свеске, и у ствари је зажалио што 
се уопште трудио да пише о Стилмановом случају.” (Исто: 131)
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Током читаве потраге, када се претварао да је детектив, Квин није 
престајао да пише и као сваки добар писац он је у једном тренутку пре-
шао на проблеме који га стварно муче у потрази за својим ја. Свеска 
представја књигу са празним страницама које тек треба исписати. Она 
симболизује живот Квина, односно писца, јер је чињеница да је он писац 
кључна одредница његовог идентитета, због чега је његово дело симбол 
његовог живота, како и сам Пол Остер каже:

„То је засигурно чудан начин да се проведе живот – седите сами у со-
би, са оловком у руци, сат за сатом, дан за даном, годину за годином, 
борећи се да ставите речи на папир како бисте створили оно што не 
постоји нигде сем у вашој глави. Зашто би, забога, ико желео да ради 
тако нешто? Једини одговор који сам успео да смислим је: зато што 
морате, зато што немате избора.”

За ову тему је, можда, кључна сцена када, не видећи другог излаза, јер 
је изгубио Стилмана старијег, Квин одлучује да живи у уличици испред 
зграде Стилмана млађег. Овде видимо аскетизам присутан у Остереовом 
стваралаштву, јер се Квин целим својим биће унео у задатак пред собом 
и себе свео на физиолошке потребе. Спавао је и јео само када мора, сва 
његова пажња била је усмерена на зграду. По први пут, он је заиста сам:

„Квин је одувек себе сматрао човеком који воли да буде сам. У последњих 
пет година, заправо, активно је тражио самоћу. Али тек сада, када се његов 
живот одвијао у пролазу измећу зграда, почео је да схвата праву природу 
самоће. Није имао више на шта да се ослони осим на себе самог.” (Исто: 18)

Потпуно изопштен и отуђен, по први пут статичан, а не активан, он 
схвата да пропада, да нестаје, његова размишљања окрећу се универзал-
ним темама, он постаје толико апстрактан да га не занима ни случај, ни 
ко је он, ни да ли је дан или ноћ. Он одбацује све што је ефемерно, про-
лазно и постаје суштина.

Остер нас брзо враћа у сурову реалност, показује нам колико смо 
ситни и немоћни, јер је Квин приморан, зато што је истрошио сав свој 
новац, да се врати у свет. Али то кратко траје, он одбацује реалност. На 
крају новеле, одлази у стан Питера млађег где са себе скида одећу, осло-
бађа се свега материјалног и проводи време исписујући последње стра-
нице свеске, свестан да када ње више не буде и он ће нестати.

Случајност је још једна велика тема, у овом делу присутна од прве 
странице књиге, која се пита да ли је све подложно случају, па и наш 
идентитет, наша стварност:
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„Све је почело погрешним бројем. Телефон је у глуво доба ноћи зазвонио 
три пута и глас с друге стране жице затражио је неког другог, не њега. 
Много касније, када је био у могућности да размисли о стварима које 
су му се десиле, закључио је да, осим случајности, ништа није стварно. 
Али то је било много касније. На почетку је једноставно постојао дога-
ђај и његове последице. Да ли се све могло десити другачије, или, да ли је 
све било предодређено с првом речи која је дошла с усана незнанца, то 
већ није било питање. У питању је сама прича, а да ли она нешто значи 
или не, није на њој да каже.” (Исто: 3)

Остер истиче утицај случајности на наш живот тиме што читаоцу 
не дозвољава од прве до последње странице дела да претпостави шта ће 
да се деси, не дозвољава му да види логичан ток развоја радње. Управо 
супротно, он чини све да ту линераност укине. Он користи техику вре-
менске дисторзије, када месеце смешта на само неколико страница, а о 
једном дану говори у више поглавља. Крај дела је отворен, оставља чита-
оцу да надомести јаз и интерпретира шта се Квину десило.

Остер, са великим убеђењем, показује читаоцу да се ништа не може 
контролисати, па иде толико далеко да и сам ступа у дело. А зашто да 
не? Све је могуће. И не само то, тзв. наратор дела, Остеров пријатељ (Ос-
тер му је и дао црвену свеску, на основу које је Град од стакла настао) 
појављује се пред крај романа и трага за Квином. Остер брише границу 
између реалности и фикције, јер се у постмодернистичком свету ништа 
не може спознати, све је подложно променама и субјективности наше 
перцепције. Можемо, само на тренутак спознати један мали делић себе, 
а онда и тај тренутак нестаје.

Поред идентитета и случајности, највећа тема овог дела јесте језик 
и комуникација. Типично постмодернистички, попут Рејмонда Федер-
мана, он сматра да је језик нешто више од пуког средства, да је језик ме-
дијум. Ослања се на филозофију Жака Дериде који се бавио нестабилно-
шћу језика и система уопште, јер према њему знаци нису у потпуности 
транспарентни, те се један део значења никада не пренесе. Остер нам 
говори да је језик данашњице фрагментисан и да у томе лежи проблем.

После неког времена проведеног „на задатку”, Квин схвата да Стил-
ман не шета насумице, већ да свесно или несвесно својим кретањем ис-
писује слова: В, А, В, И, Л, О, Н, С, К, А, К, У, Л, А (Вавилонска кула). То 
читаоца враћа на дигресију у делу када се Квин распитује о Стилмано-
вом делу и сазнаје о два мита из којих се састоји Стилманова дисерта-
ција. Први „Мит о рају” говори о истраживачима Америке, од времена 
Колумба до времена Релија, где Стилман заступа тезу да су први истра-
живачи веровали да су случајно пронашли рај, а „Мит о Вавилону” бави 
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се преиспитивањем човековог пада и пада језика, ослањајући се у ве-
ликој мери на дело Џона Милтона Изгубљени рај и то тако што раставља 
језик на његове значењске компоненте. Стилман долази до закључка да 
је људски живот каквим га ми знамо настао тек након пада из раја, јер 
ако у рају није било лошег, није било ни доброг. Тако је створен јаз између 
субјекта и објекта, језик је расцепљен. Адамове речи садржале су у себи 
суштину ствари, а сада свака реч има два значења, пре и после пада. 
После пада речи су се одвојиле од ствари, постале су скупине насумич-
них знакова, а језик је одвојен од Бога. (Исто: 43)

Стилман затим говори о библијској причи о Вавилонској кули и о 
томе како је настао језик. Међутим, поред очигледног значења прича о 
Вавилонској кули служи такође да изрази савремену идеју плурализма 
који подразумева мирну кохабитацију различитих култура и Њујорка 
као примера такве хетерогене заједнице, али како ниједна култура не 
одговара комплексности садашњег друштва, људи сами бирају фрагмен-
те култура који им се највише допадају. Тај плурализам је можда најбоље 
објашњен следећим поређењем:

„Као да друштво представља супермаркет препун различитих идеја, 
веровања, ставова, шифри, смерница и правила понашања. Ми само 
ходамо редовима, бирамо понешто час овде, час онде, док не напуни-
мо своју корпу. Ствари које донесемо кући могу да делују веома атрак-
тивно, али немају ничег заједничког и свакако не чине смислену целину. 
Супермаркет културе може да донесе многа узбуђења, али нас оста-
вља незадовољним. На крају, не знамо у шта треба, а у шта не треба 
веровати.”2

Међутим, Остер нам нуди пут избављења из овог лавиринта недоу-
мице и бескрајног лутања. Решење је управо у језику. Да би својој идеји 
дао кредабилитет Стилман у својој дисертацији помиње наводну исто-
ријску личност – плод његове имагинације, Милтоновог секретара Хе-
нрија Дарка и његово дело Нови Вавилон где, ослњајући се на свог учи-
теља, Дарк каже да, пошто је пад из раја значио и пад језика, онда ће 
људи, ако поново успеју да пронађу језик невиности, поништити пад из 
раја и „повратити целовиту и неокрњену слику о себи”.

Тако приликом првог директног сусрета Стилман старији и Квин 
разговарају о разлогу због кога је Стилман дошао у Њујорк:

„Нови језик?
Да. Језик којим ћемо најзад моћи да изразимо оно што морамо. Због 
тога што наше речи не одговарају више овом свету. Док су ствари биле 

2 Преузето са: http://msc.gutenberg.edu/2001/02/postmodernism/
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целовите, били смо сигурни да можемо да их изразимо. Али, мало-по-
мало, ствари су се раздвојиле, расточиле, настао је хаос. А наше ре-
чи су остале исте. Нису се прилагодиле новој реалности. Дакле, сваки 
пут када покушамо да кажемо оно што видимо, говоримо погрешно, 
разарајући управо ствар коју желимо да представимо. … Узмимо једну 
реч која се односи на неку ствар – на пример, кишобран. Кад кажем 
кишобран, ви у својој глави видите… некакав штап, на његовом врху 
су метални шиљци који се преламају… када се отвори штити вас од 
кише. Важан је овај послењи детаљ. Не само да је кишобран ствар, већ 
има и неку функцију – тачније изражава вољу човека… Шта се догађа 
када ствар више не врши функцију?... Да ли је могуће такав предме 
назвати кишобраном? Генерално, људи то раде… Реч је, без обзира на 
све, остала иста. И због тога, не може више да изрази ту ствар. Није 
прецизна, погрешна је.” (Исто: 72)

Стилманова улога је да пронађе нове речи које ће одговарати новим 
стварима. Тако је и улога писца чије оруђе су речи, а медијум кроз који се 
изражава језик, да крене путем детектива у потрази за начином да се заце-
ли фрагментисани језик и тиме човек поново учини целовитом личношћу.

Читалац свакако не остаје равнодушан по завршетку читања овог 
врхунског постмодернистичког дела, нити успева да одоли свету пуном 
загонетки који Остер плете око њега, испуњен симболиком у коме глав-
ни јунак напушта претходни облик свога постојања и постаје збир свога 
делања. Остер користи Њујорк да постави радњу овог вишезначног дела 
и ускоро читалац постаје део града од стакла, пратећи Квина на путу ка 
самоспознаји.
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SEARCH FOR IDENTITY  
AND THE ROLE OF LANGUAGE 

IN PAUL AUSTER’S “CITY OF GLASS”

Summary: This paper deals with the interconnectedness of language and iden-
tity in the first novel of the Paul Auster’s “New York Trilogy – City of Glass”. The 
aim of the paper is to perceive in which way Auster has used the language in the 
framework of postmodern prose in order to show the inherent alienation and frag-
mentation of the modern society which lead to the deconstruction of an individual’s 
identity. The paper offer a breakdown of the novel’s plot, and then analyzes the 
narration achieved on two different planes – in relation to the main character (an 
individual) and in relation to the hidden message of the novel. It deals with the 
manner in which Auster circumvents the conventions of detective genre, forcing 
the reader to step away from the simple solving of a mystery and to delve deep into 
the deeper meaning hidden in the very language of the novel which is used by the 
writer as medium, forcing them to question own identity and the meaning of life. 
Language, as our basic mean of communication, is fragmented which leads us to 
conclude that our existence is, as well. At the end, however, the analysis shows that 
the author offers a solution from this seemingly beak situation, where the responsi-
bility lies on the writer to use his tools – words and to embark on a detective’s quest 
to find a way to heal the language, and with that the individual.

Keywords: PAUL AUSTER, IDENTITY, CITY OF GLASS, LANGUAGE, 
POSTMODERNISM, FRAGMENTATION, ALIENATION.
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СТРУКТУРАЛНЕПРОМЕНЕОБРАЗОВАЊА 
УФУНКЦИЈИДЕФИНИСАЊАЗНАЊА,УМЕЊА,

СТАВОВА И ВРЕДНОСТИ

Сажетак: Образовање у будућности подразумева реконструкцију сис-
тема едукације. То практично значи спровођење реформи његовог целокупног 
сис те ма, као и развој концепције перманентног образовања усклађеног са 
дру ш твеним потребама и променама. Овде приказан рад представља инте-
грални део шире постављених и реализованих идејних пројеката: „Редефи-
нисаности образовне структуре Републике Србије”, предат Министарству 
просвете Републике Србије 2010. године и „Редефинисаност и стратегија раз-
воја високог образовања”, предат Министарству просвете Републике Србије 
2015. године. Идејни пројекати су реализовани тимски уз кординацију рада 
централне и регионалних радних група у Србији и земљама из обружења са 
укупно 150 сарадника на пројектима. Модел наше структуре образовног 
система (од предшколског до краја високошколског) продужава период обавез-
ног образовања од 10 година (до првог разреда средње школе, који је програмски 
исти за све) и базира се на диференцијацији образовних нивоа (од предшкол-
ског до краја средњошколског) на циклусе, који су од своје стране одређени 
дефинисаним циљевима и задацима. Систем високог образовања условљава 
корените структуралне промене, чије курикуралне и финансијске промене 
и пројектне предлоге рад елаборира. Унутар предлога нашег модела, који је 
категорисан у структурални тип промене, јасно су дефинисани кратко-
рочни, средњорочни и дугорочни циљеви и извршена концизна подела надле-
жности и начина праћења успешности њеног спровођења.

Кључне речи: ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ, РЕДЕФИНИСААНОСТ ОБРА-
ЗОВНЕ СТРУКТУРЕ, ИЗМЕНЕ, РЕФОРМА.

* Контакт: miroslav.kuka@kuka-grosmeister.com
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Увод

Процес учења се може сажето приказати као процес суочавања мо-
тивисаног или немотивисаног појединца са одређеним препрекама које 
представљају сметњу за постизање његових циљева (или образовних 
циљева) и задовољавање његових мотива. Да би савладао те препреке и 
уклонио сметње, појединац предузима истраживачке кораке (или му се 
они најчешће препоручују) све дотле док некима од њих не превазиђе 
препреку, не уклони сметњу ка циљу. Притисци усмерени ка променама 
које би образовни процес довеле у положај да успешније одговарају новим 
потребама временом су све већи. У педагошкој пракси се много пута потвр-
дило да неке промене не само што не воде ка побољшању успеха унутар 
образовања, већ постају узрок заостајања у овој области. Наши пројекти 
својим концепцијским приступом, изменама унутар структуре образов-
ног система, подразумева стратегију промена „одоздо на горе”, односно 
стратегију у којој су локалне иницијативе, виших едукационих установа 
(факултета, института, струковних школа...) долазиле до изражаја. Ова-
кав приступ одговарао би тези која сматра да су мање успешне стратегије 
унапређења образовног процеса оне које делују са виших нивоа, одакле се 
креира политика, а за које је карактеристично ослањање на консултанте 
који утичу споља и немају додира са образовном праксом осим интуитив-
них претпоставки. Како би категорисали нашу измену структуре образов-
ног система? Зависно од принципа промена (измена), у постојећој педа-
гошкој пракси се говори о четири врсте могућих измена: адаптивне, спо-
љашње, регулационе и структуралне. Наша измена у овој општој поставци 
односи се на структурални тип промене, који је усмерен ка променама 
у организацијској структури образовног система, али се њиме не задире 
у мењање реализације образовно-васпитног процеса. Примарно, струк-
турне системске промене су усмерене ка економичности, рационалности, 
образовној либерализацији и стицању конкретних знања. Суштински, об-
разовање је посредством наше структуре усмерено на исходе, тј. дефини-
сана знања, умења, ставове и вредности, које ученици треба да поседују 
након завршетка одређеног циклуса образовања. Наше измене унутар већ 
постојеће структуре можемо да подведемо под модел тзв. контролисаног 
ширења. Овај прилаз променама највише одговара образовним системима 
којима нису потребне радикалне промене, већ интервенције ограничених 
размера тј. преправке, поправке, модификације, односно увођење нових 
појединости у постојећи систем, тј. структуру. Промене ове врсте имају 
карактер концептуалне модернизације усмерене ка бољим постигнућима 
ученика у школи. У процесу образовања и наставе, главну пажњу треба 
усмерити на структуру знања, на то како из једне идеје настаје друга, и на 
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ком узрасном нивоу се дати алгоритам (са својом структуралном конкре-
тизацијом) може применити. Структура је оно што омогућава да се непо-
знати утисци сређују, класификују и тако оно што се учи добија смисао а 
кроз смисао иницира и друге покретаче у едукационом процесу. Оно што 
треба посебно истаћи у нашем приступу јесте идеја да се у настави сваки 
садржај може ефикасно предавати на било којем нивоу развоја ученика, 
с тим да се дате идеје и принципи дидактички адаптирају да их ученик 
може користити. Наше полазиште у оваквим оценама, које се разликују 
од структуралних концепција од пре 30 – 40 година, полази од становишта 
да је развој детета у великој мери условљен социјалним чиниоцима. Докле 
ће дете стићи у свом интелектуалном развоју и када од своје стране на 
исти можемо извршити утицај, првенствено зависи од културне средине 
у којој живи, од утицаја који средина на њега врши. Развој свести сваког 
појединаца, па и деце узраста 7 – 18 година, у последњих тридесет година 
има толики когнитивни скок (перцепција, закључивање, антиципирање, 
критички процес мишљења, временска конзистентност ставова, интере-
совања...), да све оно што је важило у перцептивно узрасним градацијама 
деце дате узрасне доби некад, сада се померило за најмање једну генера-
цију на горе. Овај став заступају многи социјални психолози испитујући 
менталне и мануелне способности деце различитих узрасних популација 
и поредећи их са некадашњим сродним истраживањима. Дакле, у нашем 
систему образовне структуре ми полазимо од перцептивно когнитивних 
и психо-моторичких, мануелних способности деце датих узрасних доби, 
циљева и задатака који се пред њих постављају као и од битности про-
цеса рационализације и економичности процеса образовања. Конкретно 
наша образовна структура, модел контролисано либералног образовања, 
оријентисан је ка детету, подржава активну наставу конкретизовану на 
примеру диференцираних циклуса датих образовних нивоа, као и њој ре-
дефинисаног курикулума.

1.Институционализацијаконтролисанеобразовнелиберализације

Модел наше структуре образовног система, дефинисан у пројекту 
„Редефинисаности образовне структуре Републике Србије” (2010), базира 
се на диференцијацији образовних нивоа на циклусе, који су од своје 
стране одређени дефинисаним циљевима и задацима за сваки конкре-
тан узраст. Ти циљеви су дефинисани унутар саме измене досадашњег 
образовања усмереног на наставни план и програм и његовог прелаза на 
образовање усмерено на исходе тј. дефинисана знања, умења, ставове и 
вредности, које ученици треба да поседују након завршетка одређеног 
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циклуса образовања. Један од главних исходишта наше структуре, која 
је у овом сегменту примарно социолошки детерминисана, јесте проду-
жење периода обавезног школовања са 8 тј. 9 година, на 10 година (пети 
циклуса) што је у складу с европским и другим међународним тенден-
цијама у образовању. У већини земаља у свету образовање почиње са уз-
растом деце од 6 или 7 година, у неким земљама чак и раније. Дужина 
обавезног образовања варира, али у већини износи 9 година и завршава 
се углавном на узрасту 15 – 16 година. Из постављених циљева унутар 
предшколског образовања (представља 0 разред, тј. први циклус), исто 
прераста од тренутних играоница ка програмски дефинисаној социо-
едукационој средини. Обавезе васпитача се повећавају с обзиром на зах-
теве који се од њега траже. Терминолошка дихотомија како код нас тако 
и у свету око дефинисања појма основног образовања (primary education, 
elementary education, l´énseignement primaire élémentaire) у периоду од 
1992 – 1996 године дефинисана је посредством нове верзије Међународне 
стандардне класификације образовања. Према новој верзији класифи-
кације образовања основно образовање обухвата први ниво образовања 
(ISCED level1 1) односно, први циклус базичног образовања. Овај ниво 
углавном траје од 5 – 7 година редовног школовања који обухвата све 
нивое образовања. Други ниво образовања (средње образовање) има два 
нивоа: први степен или други циклус базичног образовања (ISCED level 
2) и други степен или трећи циклус (ISCED level 3). За разлику од појма 
основно образовање, обавезно образовање је једноставније дефинисано и 
без обзира на структуру система образовања у појединим земљама, оно 
(compulsory education, schulpficht, obligatoire, objazatel ńoe, итд.) представља 
школовање на које су законом обавезна деца одређеног узраста. Обавезно 
образовање по својој суштини и циљу чини основу формалне структуре 
система образовања. Оно што је заједничко за скоро све земље је чињени-
ца да је обавезно образовање општеобразовног каратера. Његово трајање 
је различито и зависи од школског система и предуслова за масовност 
образовања. У многим земљама, поред основног образовања, обавезно 
образовање обухвата и први степен средњег образовања, што је и кон-
цепција наше структуре (пети циклус). У нашој концепцији образовне 
структуре укинуто је понављање разреда и замењено формом превођења 
ученика у виши разред уз обавезно поновно похађање наставе из предме-
та који знањем нису задовољени (минимално 50% од предвиђеног фонда 
часова за тај предмет на нивоу године). Почев од трећег до петог циклуса 
(од преусмерења са разредне на предметну наставу) ученик може да пре-
несе четири или мање предмета из разреда у наредни разред. У случају 
1 ISCED – The International Standard Classification of Education: Међународни стандард 

класификације образовања; level: ниво.
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да ученик на крају школске године има више од четири негативне оцене 
врши се категоризација предмета за ниво обавезног образовања (базични 
предмети – обавезни предмети). Уколико ученик више од три пута то-
ком обавезног школовања бива превођен, дакле скоро сваки разред, он на 
тај начин лимитира своје школовање до нивоа обавезног образовања (до 
краја петог циклуса). Крајем трећег циклуса уведена је провера дотада 
усвојених знања, посредством теста опште информисаности као и про-
вера потенцијалног напредовања унутар интелектуалних способности у 
односу на период уписа у школу. Посредством ових података и инфор-
мација о типизацији личности ученика попуњава одељењски старешина 
исто као и васпитач на крају првог циклуса, вршиће се ново формирање 
група (одељења) датих разреда, унутар већ познате образовно-васпитне 
средине (школе). Овим се поред праћења стопе усвојених знања, способ-
ности и карактерних особина, деца непосредно излажу и изазовима дру-
штвене прилагодљивости унутар делимично познатог социјалног окру-
жења, што је са своје стране добра припрема за следећу редефинисаност 
група која следи у средњој школи и претежно је детерминисана непо-
знатим социјалним окружењем. Први разред средње школе обавезан је 
за све и независно од типа школе обавља се по истом плану и програму. 
Оваквом структуром се иницира идеја да кроз контролисану либериза-
цију образовног процеса иста појача и развије интересовање деце ка обра-
зовању и после циклуса обавезног образовања.

2.Курикулумувисокошколству

Нова структура високог образовања имплицира нове циљеве и функ-
ције које детерминишу састављање нових курикулума. Редефинисање 
високог школста примарно подразумева усмереност ка доношењу једин-
ственог курикулума. Значење појма кулрикулума у савременом смислу 
разликује се од семантике појма „наставни план и програм”. У курику-
луму су циљеви наставе и учења спецификовани тако да се у њима јасно 
наводе проверљиве и опажајне реакције студената. Наша оријентација 
би била усмерена ка типу тзв. „језгро курикулума” (образованог крајем 
xx века на образовно-филозофском погледу и англосаксонским диску-
сијама о општем образовању), а који примарно подразумева да студен-
тима треба понудити јасна основна знања о чињеницама чији су садржаји 
прецизно дефинисани. Овај тип курикулума се у искуствима светских 
оквира (нпр. Јапан, Велика Британија, Француска, Словенија...) пока-
зао као добар, превазилазивши недостатке других типова, какав је нпр. 
„затворени курикулум” (потпуно унапред продуковани сви елементи 
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наставе) или „отворени курикулум” (подразумева спонтаност професора 
у реализацији наставног садржаја). У правцу састављања новог курику-
лума посебно може да помогне испитивање ставова и мишљења студе-
ната добијених унутар различитих истраживања, што смо ми у пројекту 
„Редефинисаност и стратегија развоја високог образовања” (2015) реа-
лизовали, испитујући ставове и мишљења студената о садржинској кон-
цепцији ућитељских и васпитачких студија, стручној оспособљености на 
крају студија и тржишним перспективама за наведени образовни про-
фил. Наиме, јединствени курикулум превазилази постојаност садашњих 
проблема непропустљивости између струковних и академских студија. У 
пракси, јако мали број факултета дозвољава студентима струковних сту-
дија да своје школовање у току студија или после њих наставе на факул-
тетима. Уколико се пак и дозволи, уводи се велики број диференцијал-
них испита, што је директно повезано са финансирањем високог образо-
вања из сопствених прихода. Јединствени курикулум, унутар постојећег 
система високог образовања, подразумевао би да студент са специјали-
зацијом на струковним студијама без програмских и законских ограни-
чења може наставити мастер академске студије. Јединствени курикулум 
подразумева постојаност на државном нивоу истих обавезних предмета 
на свим сродним високошколским установама (на свакој години студи-
рања) уз могућност да високошколска установа са листе „оквирног наци-
оналног курикулума” бирају до 40% изборних предмета по години. Овим 
се избегава могућност да за један образовни профил имате програме 
који се у броју предмета разликују за 5 или више, унутар једног обра-
зовног система и унутар једног друштва. Одређени образовни профили 
који се могу школовати на академским али и струковним студијама, због 
успостављеног степеновања стручне оспособљености (које нема у садр-
жају струке), једноставно намеће потребу за укидањем препоручиваних 
мастер струковних студија. Ово се најбоље може описати на примеру 
васпитачког образовног профила. Наиме, по садашњем систему високог 
образовања, овај образовни профил има 7 нивоа стручности што је једино 
утемељено у административној форми без икаквог садржаја. Наведено 
се не треба посматрати као проблем високог образовања већ првенствено 
као професионална/радна рефлексија, изазваних психо-социолошких 
проблема, заснованих на административној стручности без битности 
садржаја струке. Дакле, преко јединственог курикулума тј. посредством 
обавезних предмета на нивоу сваке године, извршити централизацију 
унутар образовне структуре а исту контролисано децентрализовати по-
моћу 40% изборних предмета по свакој години. Овим се превазилази са-
дашњи проблем пропустљивости између струковних и академских сту-
дија али и унутар самих академских студија.
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3.Финансирањевисокогобразовања

Промене у високошколству првенствено подразумевају корени-
те промене у редефинисњу политике финансирања високошколства с 
обзиром на утврђене захтеве тржишта и уз претходно извршену кате-
горизацију факултета с обзиром на школовање образовних профила за 
привредне и ванпривредне делатности. Подела делатности подразумева 
следећу категоризацију: привредне делатности (индустрија и рударство, 
пољопривреда и рибарство, шумарство, водопривреда, грађевинарство, 
саобраћај и везе, трговина, угоститељство и туризам, занатство и личне 
услуге, стамбено-комуналне делатности и уређење насеља и простора, 
делатности из подгрупе истраживачко-развојне, адвокатске и друге 
услуге) и Ванпривредне делатности (финансијске, техничке и пословне 
услуге, образовање, наука, култура и информације, здравствена и со-
цијална заштита). Наши пројектни предлози подразумевају следеће: 
сходно тржишним потребама друштва, усаглашеним са Националном 
службом за запошљавање (бројем незапослених по сваком од школова-
них образовних профила), оснивач тј. Република Србија би требала ка-
тегорисати доњу и горњу границу студената на буџету сваког од факул-
тета. Преостали број слободних места попуњаваће самофинансирајући 
студенти чији ће број одредити граница максималне оптерећености 
броја студената по наставнику. Битно је утврдити трошкове студирања 
на годишњем нивоу сваког од факултета а потом на националном нивоу 
дефинисати да ли у Србији образовани а тржишту Србије непотребни 
високообразовни кадрови (који се на слободном тржишту рада запо-
шљавају изван Србије), могу и на који начин бити стратешко извозни тј. 
привредни ресурс земље. На основу претходно извршених категориза-
ција, високошколске установе стичу средства за обављање своје делат-
ности помоћу: оснивача тј. из буџета Републике и то за: плате запосле-
них, материјалне трошкове одржавања, библиотекарски фонд, научно 
и стручно усавршавање запослених, међународну сарадњу, издавачку 
делатност, финансирање опреме и услова за студирање, итд. Други део 
средстава се обезбеђује из сопствених прихода путем: школарина, нак-
нада за комерцијалне и друге услуге, донација и завештања, средстава 
за финансирање научноистраживачког и стручног рада, итд. Средства 
која се стучу из сопствених прихода, посредством плаћања школарина, 
испита, захтева, молби, накнада за комерцијалне и друге услуге, не могу 
се користити за увећање плата запослених, већ искључиво за финанси-
рање научноистраживачког и стручног рада. Плате запослених из соп-
ствених прихода могу се увећавати једино путем пружања тржишних 
услуга из домена струке.
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Summary: Education in the future implies the reconstruction of the educa-
tion system. This practically implies the implementation of reforms on its entire 
system, as well as the development of the concept of permanent education in line 
with social needs and changes. The paper presented here is an integral part of pre-
liminary projects conceived and carried out on larger scale: “Redefining the educa-
tional structure of the Republic of Serbia”, submitted to the Ministry of Education 
of the Republic of Serbia in 2010 and “Redefining and strategy for the development 
of higher education”, submitted to the Ministry of Education of the Republic of 
Serbia in 2015. The preliminary projects were implemented in team work with the 
coordination of the operations performed by central and regional working groups 
in Serbia and the neighboring countries with a total of 150 associates on projects. 
The model of our structure of the education system (from preschool to the comple-
tion of higher education) extends the period of compulsory education of 10 years 
(to the first grade of secondary school, which is methodically the same for all) and 
is based on the differentiation of educational levels (from preschool to the comple-
tion of high school) which are determined by their own defined goals and tasks. 
The higher education system is conditioned by radical structural changes, the cur-
ricular and financial changes of which as well as project proposals are elaborated 
in the paper. Within the proposal of our model, categorized as the structural type 
of change, the short-term, mid-term and long-term goals are clearly defined and 
a concise division of competencies and the manner of monitoring the success of its 
implementation is carried out.
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БАХОВ ПЕРСОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ  
У БАРОКНОЈ ЕПОХИ

Сажетак: Персонални идентите није само континуитет у времену, 
већ представља рефлексивну свест – самосвест, као «ја» које разуме соп-
ствену биографију. Да би појединац постао „ја” мора имати појам о себи у 
смислу развијене аутентичности. Бах је личност, персонални идентитет 
које је своје „ја” свој стваралачки опус веома разумео. Кроз његове компози-
ције његова личност, стилске одлике барока се стављају у први план.

Потребе за сигурношћу и за емоционалним прихватањем у заједници 
су важне компоненте пероналног идентитета. Бах је потицао из музичке 
породице, тако да су његове потребе биле прихватљиве од стране заједнице 
у којој је живео.

Сазревање идентитета је процес, тако да се и у његовом стваралачком 
опусу то видело, кроз периоде окарактерисане значајним помацима који 
су карактеристични за барокни стил. Бах је дошао до успостављања рав-
нотеже личности у трећем стваралачком опусу.

Значајна је и социјална зрелост која у себе укључује и развијенију спо-
собност за реалну процену других. Бах је био упознат са целокупним вокал-
ним и инструменталним стваралаштвом од Палестрине до Букстехудеа.

Кључне речи: ИДЕНТИТЕТ, ПЕРСОНАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ИДЕН-
ТИТЕТ, СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИДЕНТИТЕТА, КАНТАТА, СЕКВЕНЦЕ.

1 Контакт: aleksandrapavicevic100@gmail.com
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Увод

Централна личност барокног стила био је композитор Јохан Себастијан 
Бах (1685 – 1750) који води порекло из сиромашне, религиозне, једноставне 
и повучене породице, чији су се чланови генерацијама бавили музиком. 
Родио се у Ајзенаху. Прва упутства у свирању на чембалу добио је од стри-
ца, а виолину је учио код свог оца, градског идворског музичара у Ајзенаху. 
После очеве смрти, живео је код брата који је имао велику збирку компози-
ција чувених композитора које је кришм Бах преписивао. Од 1700. упознаје 
вокалну полифонију xv и xvI века. Од 1723. компонује световну музику 
као и црквене вокалне композиције: кантате, мисе и пасије.

Када говоримо о идентитету, говоримо о повезаностима индивидуе и 
друштва. Бах је личност која је у свом стваралачком опусу пратио стилске 
особине барока, али је унео своју индивидуу у њима. Његов стваралачки 
опус се креће по животним фазама у којима је сазревао као композитор.

С тим у вези његове стваралачке, развојне периоде можемо поде-
лити. Први, лајпцишки перио, од 1723 – 1730, када је Бах компоновао 
Magnifikat и „Пасију по Матеју”, затим педесет црквених и неколико све-
товних кантата, сонате за оргуље и партите за клавир. У другом периоду 
(1730 – 1740) настају композиције које показују сукоб старих традиција 
и нових тежњи и карактеришу његову зрелу фазу. То су Миса у ха-молу, 
„Клавирске вежбе” и „Добро темперовани клавир”, низ црквених канта-
та. У трећем периоду (1740 – 1750) Бах се бавио техничким и музичким 
проблемима и компоновао дубоко емоционалне композиције, „Голберг 
варијације” Уметност фуге.

У раду ће посебно бити говора о развојној фази Бахових кантата, као 
и употреба секвенци као веома важног елемента у постизању формалне 
чврстине мелодијског ткања вокалних Бахових дела.

1.Проблемиипојамидентитета

Појам идентитета као модерне појаве има порекло у западном инди-
видуализми (Голубовић,1999: 7). У xvIII веку долази до одбацивања ста-
билног традиционалног поретка, што доводи до сукоба између индиви-
дуе и друштва, до одбацивања хришћанског модела и трагање за новим 
световним моделом идентитета.

У традиционалном друштву, проблем идентитета не постоји зато што 
постоји чињеница да је у сродничком систему социјални статус индивидуе 
строго фиксиран. Са распадом и све мањим значајем сродничког система, 
место појединца у групи и у друштвеном систему постаје све важнији.
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Пошто је човек и песрсонално и социјално биће, појам идентитета 
је повезан са питањем о односу индивидуе и друштва. Луј Димон (Louis 
Dumont) сматра да индивидуа и друштво нису супротстављени као део и 
целина, „већ су хомологни елементи суштине човека” (Dumon, 32: 10). 
Зато се не говори о хијерархији односа јер је личност особа са индиви-
дуалним и јединственим искуством, али је за настајање човека важно и 
стварање колективног хуманитета као «друштвени материјал» без којег 
се не може оформити ни сама личност. Нутин (Nuttin) то тумачи као „би-
поларно јединство: личност – свет” (Nuttin, 1980: 335).

Човек је својом индивидуалношћу и актер својој средини, јер је већ 
сама (персонална) интерпретација акт мењања света (Berger, Luckmann, 
1967: 64). Диркем (Durkheim) је упозорио да „индивидуализам није егоизам” 
(Голубовић, 1999: 61). Тек када се схвати дијалектика индивидуалног и 
друштвеног, може се установити да су персонални и колективни иденти-
тети две стране једног истог процеса – сазревања човекове личности.

Идентитет се може дефинисати као „организација менталне струк-
туре како когнитивних тако и афективних карактеристика које предста-
вљају перцепцију индивидуе о самој себи као различитом бићу у складу 
са собом, а одвојеном од других са разумним степеном кохеренције у 
понашању, потребама, мотивацији и интересима” (Исто:13).

Као „субјективно доживљени ентитет, укупна свест о себи једне осо-
бе, процес који омогућује интеграцију опажања, осећања и мисли о вла-
ститој личности” (Krech, Crutschfield, 1962: 49). Према Ериксену (Еriksen) 
идентитет је способност да се очува унутрашња истоветност и контину-
итет. Бергер и Лукман (Berger, Luckmann) сматрају да идентитет рефлек-
тује знање о посебном заједничком осећању у датом друштву (групни 
идентитет), а у персоналној сфери рефлектује се „тип идентитета” који 
постулира друштво.На тај начин идентитет настаје у интеракцији из-
међу организма, индивидуалне свести и социјалне структуре.

Маслов (Maslow) дефинише идентитет као раст природних способно-
сти: да се схвати реалност, да се препозна «ја», други и природа, осећање 
спонтаности и одвајања, као и аутономије и оригиналног мишљења и 
богатства емоционалности и креативности, мобилности вредносног 
система и визије себе у будућности (Голубовић, 1999: 106). Идентитет се 
односи на перманентност у времену, на појам јединства, на континуитет 
субјекта од других, на способност да се препозна и буде препознат.

Посебну важност у објашњењу идентитета имају осећања припад-
ности и аутономије. Припадање заједници која се изражава у групној 
солидарности као и у повезаности осећањем поверења и заједничким 
вредностима не мора да искључује аутономију као осећање релативне 
независности и самосвести.
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Колективни идентите не означава нужно асимилацију инсивидуал-
ности већ је претпоставка за одвијање процеса индивидуализације.

Неки аутори наглашавају социјалних навика у процесу формирања 
идентитета, а Фридман (Norman Friedman) истиче да индивидуални иден-
титет не може бити слободно изабран јер је позициониран. Култура је 
систем односа као друштвено прописаних значења у којима се индивидуа 
прилагођава људским условима постојања.

Грејс Харис (Grace Harris) прави разлику између термина „индивидуа”, 
self и „персона”: индивидуа је «појединачни члан људског рода»; «ја» је цен-
тар искуства, субјект понашања који је свестан тог искуства и који омогућује 
активност захваљујући којој људи постоје; а персона је особа која се понаша 
као „ја” као делатно биће, као аутор акције која укључује морални поредак.

Слобода је битно својство идентитета као способност да се врши из-
бор из расположивих елемената културе и способност делања у складу 
са својом савешћу као и доношење одлука у односу на сопствене вред-
ности схеме (Голубовић, 1999: 19). Слобода се односи на „особу на дис-
танци”, која има стваралачку напетост, независност и упитаност.

Слободу поседује особа која је способна да усваја више детерми-
нистичких тенденција и зна за различита решења јер се стално преи-
спитује стављајући на највише место изабрану идеју. Без појма слободе 
или аутономије не може се објаснити конституисање „ја” које у самом 
појму садржи појам autos и nomos као саморегулацију. Личност има свест 
о себи и другима и управља собом помоћу самосвести.

1.1. Персонални и колективни идентитет

И персонални и колективни идентитет увек се успостављају у односу 
на низ разлика које су друштвено сазнате. Сваки идентитет је рационални, 
али док се персонални идентитет односи на различитост, колективни 
идентитет се односи на сличност. Међузависност ове две димензије иден-
титета доказује се тиме што нема «ја» без друштвеног живота, јер „човек 
тежи да себе ситуира у глобални референтни оквир, али ни друштвени 
живот не постоји без формирања личности” (Голубовић, 1999: 21).

Када се говори о објашњавању динамике односа индивидуа друштво, 
треба имати у виду да индивидуе симултано рефлектују и својеврсност и 
друштвеност, било да развијају сопствено „ја” или образац који им је на-
метнуло друштво. Када је реч о односу индивидуе и индивидуа се мора 
схватити као „субјект у ситуацији”, а околина како је виђена и схваћена 
од стране субјекта (Исто: 37).

Веома је важна фаза у формирању идентитета „конструкција концепту-
алног света, или света који је схваћен, наспрам света који је виђен” (Исто:75). 
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Слично мисли и други када дефинишу реалност као сцену где се сусрећу 
„ја”, „други” и друштво, али где „ја” заузима централно место будући да је 
стварност увек стварност једне личности, једне групе, једне културе.

1.2. Персонални идентитет

За разлику од колективног идентитета, самоидентитет није само 
континуитет у времену већ представља рефлексивну свест – самосвест 
као „ја” које разуме сопствену биографију. Да би појединац постао „ја” 
мора имати појам о себи у смислу развијене аутентичности. Персонални 
идентитет подразумева постојање свести о самом себи као различитог 
од свих других. Ја (его) стаје иза свих линија „партикуларних улога и 
норми” и представља се као особа која задовољава захтев доследности, 
односно „идентитет улоге” замењује се „его-идентитетом” када се актери 
сусрећу као индивидуе а не «играчи улога».

Када говори о индивидуалном идентитету, Димон сматра да индиви-
дуа и друштво нису супродстављени као део и целина, „већ су хомологни 
елементи суштине човека” (Dumont, 1980: 10).

Зато се не говори о хијерархији односа, јер је личност особа са „инди-
видуалним и јединственим искуством”, али за настајање „важно је кон-
ституисање колективног хуманитета као друштвени материјал без које 
се не може оформити ни сама личност” (Голубовић, 1999: 12).

Према Сулејману Хрњици, зрелост је способност успостављања рав-
нотеже у личности, а то означава степен постигнуте интеракције у дру-
штвену средину, склад између развијених потенцијала, степен способно-
сти за решавање проблема и усклађивање са потребама других, односно 
способност за когнитивно, ефикасно реаговање на адекватан и социјалан 
начин (Хрњица, 1982: 43)

Сторово зрелост схвата у најширем испољавању индивидуалних 
потенцијала комбиновано са постизањем зрелих односа са другима. 
„Човек који је способан за најдубље људске односе је човек који је најви-
ше свој.” (Storr, 1963: 43)

Зрелост се постиже када се савладају „амбивалентност и конфузија 
персоналног идентитета” (Голубовић, 1999: 24) која се састоји:

 – у тежњи ка доследности и супротној тежњи ка преиспитивању и 
сталном усаглашавању нових компоненти; као и
 – тежњи ка препознатљивости субјекта и сталном откривању нових 
скривених капацитета.

Сазревање је процес где се разликују неколико нивоа: психичка, 
морална и социјална зрелост.
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1.3. Колективни идентитет

Приликом расправе о колективном идентитету не узима се у обзир 
само социјална димензија, само оно што је заједничко члановима ко-
лектива. Важна су и сва она индивидуална обележја која чланови дате 
групе уносе у своју заједницу. Друштвене заједнице се разликују не само 
по разликама у култури и друштвеном понашању, него и по специфич-
ном садржају (интерпретацији значења) који тој заједници дају њени 
чланови. И колективни идентитет имају свој субјективни и објективни 
аспект и оба се морају разумети и анализирати да би се могла схватити 
својеврсност датог колектива.

Указује се на три компоненте заједничког искуства које конститу-
ишу колективни идентитет:

1) у смислу континуитета искуства генерација дате популације,
2)  као „заједничко сећање” на специфичне догађаје који су чинили 

преломне тачке колективне историје и
3) као осећање заједничке судбине.

Заједничко искуство које се као „историјско сећање” протеже и на 
нове генерације учвршћује идентитет колектива, дајући му временски 
континуитет и осећање да су његови чланови – преци и потомци – пове-
зани заједничком судбином. То осећање историјске и судбинске повеза-
ности најјаче је изражено генеалогији породичне заједнице али и наци-
оналног колектива.

У колективном идентитету повезују се порекло и историја, прошлост 
и будућност укорењеност у традицији и ритуали који се практикују у 
колективним свечаностима и прославама помоћу којих се учвршћује 
осећање припадности и солидарности у симбиози са другима.

Према Диркему колективно биће се изражава у религиозном веро-
вању, у моралној пракси, у националној традицији и у колективном 
мишљењу. Зато Џенкинс каже да се прошлост рефлектује индивидуално 
као сећање, а колективно као историја.

1.4. Социјализација идентитета

Будући да се ради о две диментије идентитета – персоналном и колек-
тивном – у динамици формирања идентита треба имати у виду и процес 
социјализације, као однос у којем се индивидуе повезују са својом среди-
ном и из ње црпе подлогу не само за своју друштвеност већ и за станови-
ште о себи самима; и као процес интернализације социокултурног иску-
ства помоћу којег се обавља индивидуализација и повезују обе димензије.
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У том смислу говори се се о „освешћивању” појединца, о социокул-
турним условима који одређују живот људи и свест о сопственим способ-
ностима да промене те услове. Социјализација је однос који индивидуа 
успостаља са својом околином, а не нешто што јој се намеће споља, бу-
дући да човек у процесу социјализације мора интегрисати културу датог 
друштва у структури своје личности.

Често се заборавља важан процес који стоји у основи социјализације, 
који се назива култивисање индивидуалног организма. Без култивисања 
којим се стварају својеврсне људске особине не може се разумети успо-
стављање односа између индивидуе и њене околине. То подразумева раз-
вој следећих способности:

 – за учење и коришћење акумулираног социо-културног искуства,
 – за схватање услова који су нужни да би се живело у датој заједници,
 – за рационално мишљење на основу акумулираног знања и развоја 
свести и самосвести,
 – за сензибилитет према постојећим културним достигнућима,
 – за формирање критеријума за селекцију значајних симбола и 
вредности,
 – за успостављање емоционалних контаката и емоционално дожи-
вљавање средине будући да се тек из везе између менталног и емо-
ционалног развоја индивидуе види уско схватање социјализације 
које иде у јеном смеру и које је једнозначно.

Зато се говори о социјализацији као о процесу акумулације, али и 
прогресивне персонализације. Социјализација је само један „слој” сло-
женог процеса формирања индивидуалног и колективног идентитета. 
Она није просто прилагођавање за живот у условима датог друштва и 
„друштвено понашање индивидуа обликовано погледом на свет који она 
има из сопственог угла” (Голубовић, 1999: 39). Суштина социјализације 
је интернализација заједничке културе од стране индивидуе у коју се 
укључује како сазнајни референтни систем тако и систем експресивног 
симболизма и морални стандарди преузимајући тако садржаје своје 
структуре из друштвеног система и културе (Исто). Значи, социјализа-
ција је „«реципрочно прилагођавање индивидуе и друштва” (Исто: 26).

Постоји и „несвесна социјализација” која почива на „основном пове-
рењу” (basic trust) и путем навика и ритуала обезбеђује онтолошку сигур-
ност. То је функција „примарне социјализације” да створи природни со-
цијални миље или „дом” у којој се на бази поверења несвесно прихватају 
хомогенизовани (најпре родитељски) стандарди, за разлику од „секун-
дарне социјализације” као „вештачког” облика уклапање индивидуе у 
средину путем институција.
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Процес социјализације се не одваја аутоматски. Процес социјализа-
ције је канал кроз који се припрема послога за формирање и перонал-
ног и колективног идентитета помоћу идентификације индивидуе са 
«важним другим», односно колектива са „ауторитетом”. На тај начин се 
формира матрица на којој се могу даље развијати својеврсни квалитети 
било индивидуе или колектива, да би досегли сопствено и тиме успоста-
вили границу између себе и других. Без субјективне реинтерпретације 
и селекције расположивог искуства, не може се извршити прелазак са 
индентификације на конституисање идентитета. Индивидуализацију 
треба схватити еволуцију у процесу социјализације. Када изостане овај 
аспект, идентификација као резултат даје серију безличних јединки, 
која постају део гомиле као аморфне масе, којима недостаје идентитет 
(Голубовић, 1999: 41).

1.5. Фазе развоја персоналног идентитета

Прва фаза у људском развоју је такозвана mirror phase (фаза одража-
вања), када се појединац управља превасходно захтевима своје средине 
и на њих реагује, што Lucan назива имагинарном фазом, за разлику од 
реалне фазе у којој се индивидуа управља према потребама и симбо-
личке фазе „као примарног поретка структурализације” (Исто: 63). Тај 
процес означава се као претеоријско сазнање у процесу социјализације, 
као скуп општеважећих истина о друштву које се преузима аутомат-
ски (take over) и „тиме се врши екстернализација или објективација, која 
претходи и посредује у процесу интернализације објективне структуре 
у структури личности” (Исто: 42).

Лекијер (L‘ Écuyer René) говори о различитим аспектима персонал-
ног идентитета: „ја”, као виђено физичко (ја), као појам (скуп квалитета), 
као вредновање (систем квалитета) и ја” као систем вредности (L‘ Écuyer, 
1975: 25). То значи да је формирање идентитета процес који прогресив-
но напредује од просте физичје идентификације до схватања индивидуе 
као носиоца одређенох квалитета, вредносзи и активности. Тај процес је 
тесно повезан са развојем мишљења и интелигенције.

2.ЈоханСебастијанБах

Бах је, као водећа личност барокног стила у својим делима успоста-
вио синтезу барокних достигнућа која обележавају врхунац вокалне и 
инструменталне музике. Као тиха, повучена особа, Бахова музика се 
одликује врхунском полифонијом која је
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Када говоримо о Јохану Себастијану Баху (1685 – 1750), као воде-
ћем представнику барокног стила, говоримо о водећој личности која је у 
својим делима донела синтезу барокних достигнгнућа која обележавају 
врхунац вокалне и инструменталне музике.

Бах је био повучена особа, скроман и мало је путовао. Бахова музика 
је повучена у себе и више полифона него код свих других савременика.

Бах је са нарочитим интересовањем неговао хармонски језик; код њега 
је тонално-хармонско мишљење високо развијено. Бах има неутралне боје 
са гудачким инструментима као основом, у коме третман инструментал-
них група одговара начину употребе регистара на оргуљама.

Бах је најизразитији представник барока и највећи мајстор инстру-
менталне полифоније. Творац је великог броја облика који карактеришу 
барок као раздобље. Он је претежно мајстор инструменталне музике. 
Основу у стварању представља инструментално формирање мелодије и 
инструментална обрада тонског материјала. Највећи број дела написао 
је за оргуље на којима је изградио свој специфичан контрапунтски стил. 
Фуга је основни облик којим се служи у својој клавирској и оргуљашкој 
музици. Због великог знања и мајсторства добио је почасни назив „Мај-
стор над мајсторима”.

Ако се уопште може приказати Бахова величина у неколико речи, 
онда су то покушали Бетовен и Гете. Бетовен је рекао: „Не Бах (Бах – по-
ток), већ море требао би се звати због свога бескрајног знања и умећа, због 
непресушног врела из којих је црпео своје мелодије и хармоније”; а Гете: 
„Када слушам извођење Бахове музике, тада је читаво моје биће потре-
сено и чиними се као да не бих требао ушију, очију нити осталих чула”.

2.1. Контрапункт у класичној вокалној полифонији  
на коме се базирају дела Јохана Себастијана Баха  

(утицаји на Баховов стил)

Вокална музика звана a cappella како је познато писана је само за гла-
сове, тј. за хор без пратње. Стилски дакле a cappella мора на најидеалнији 
начин да одговара специфичним захтевима гласова који певају без пра-
тње; зато ова врста музике има и посебне карактеристике, због којих се 
разликује не само од инструменталне музике уопште, већ, у извесном 
смислу, и од оне вокалне музике у опште која се изводи уз инструментал-
ну пратњу или оне која је конципирана за извођење „уз” па је према томе 
треба схватити као вокалну музику са пратњом.

И пре xvI века вокална музика је доминирала над осталим видовима 
музике, али се то манифестовало више у извођачкој пракси него у њеној 
унутрашњој структури. Уствари, још није постојала изразита разлика 
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између вокалне и инструменталне музике, бар не у теоријском смислу, 
те су многе композиције могли да изводе добро гласови или инструменти 
изли једни и други заједно. Међутим у xvI веку вокална музика добија 
своју одређену физиономију коју карактерише извесно поједностављење 
изражајних средстава с обзиром на могућност гласова. Скокови се све 
више ограничавају, а преовладљава поступно мелодијско кретање; про-
бија се идеја о музичкој фрази са мелодијским врхунцима, предасима и 
паузама потребним за одмарање гласова. Важнија иновација је све веће 
уједнаћавање кретања појединих гласова, тако да се ниједан од њих не 
истиче профилом ни структуром међу другима сем ако није реч о cantus 
firmusu.

А cappella стил није јединствен нити једнолик. Поред строге готово 
правилима прописане музике која и духовно и формално проистиче из 
религиозног духа самог времена постоји и све више се развија једна дру-
га музика претежно световног карактера која тежи ка осећајном изразу и 
има људску топлину. Прва захтева ред, јасноћу, узвишеност и налази свог 
највећег предтавника у Палестрини, она гледа у назад у прошла столећа 
и њена искључива тежња је сопствено савршенство. Друга тежи ка ново-
ме, налази плодно тло у мадригалистичком начину и она је експеримен-
тално поље напредних духовних столећа, тако да је Coclico једноставно 
дефинише musica reservata (Червенка, 1981: 3).

Током xvI века многи су фламански композитори дошли у Италију 
доносећи са собом цео пртљаг доктринекоје је франко-фламанска школа 
акумулирала током два века и које су јој донеле музички примат у xv 
веку. Ова гомила знања која је носила многа нордијска оптерећења сти-
гавши у Италију претрпела је користан и благотворен утицај италијан-
ског духа, па је узајамним прожимањемнастао за тај век карактеристи-
чанстил, кој се може назвати «класичним».

Исто тако важан религијски преокрет контрареформације је имао 
одлучујући утицај у погледу стилског поједностављивања вокал-
не музике. Католичка црква је била чувар огромне традиције на пољу 
музике. Са одвајањем протестантске цркве од римске, које је изазвао 
Лутер, и са увођењем протестантског «корала» - једноставног музич-
ког израза – јавља се и у католичкој цркви проблем упрошћавања стила 
религиозне музике, која је под утицајем фламанских мајстора била ар-
хитектонски раскошна, претрпана и нејасна.

Касније су завладала су нова правила:
 – да литургијске композиције не садрже ништа „нечисто” што је између 
осталогзначило да се искључе из цркве такве композиције које су 
према тада врло распрострањеном обичају користиле популарне 
напеве као cantus firmus у једном од гласова полифоног комплекса;
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 – да духовна музика мора да омогући литургијском тексту савршену 
разумљивост што искључује праксу компликованих контрапунт-
ских укрштања и имитација.

Нови композитори су покушали да своју музику прилагоде новим 
захтевима цркве. Обично се каже да је Палестрина имао веома важну 
улогу у овој реформи.

Иако непосредни утицаји нису били велики на музичком пољу они 
су утицали на поједностављење вокалног стила које се примећивало и 
као што инструментални стил почиње да се одваја од вокалног тако се 
и религиозна музика све више одваја од световне и постепено формира 
стилски независно тело,

За класични полифони стил треба сматрати онај музички вокални a 
cappella стил века религиозне садржине, или једном речју палестрински сти.

Тоналитет. Музика се базира – мада више у теорији него у пракси 
на старе црквене начине или грегоријанске модусе који су проистекли 
из примитивних мелодија Католичке цркве. Њих је по традицији било 
осам, а подељени су на четири аутентична и четири плагална; разли-
ковали су се у почетку према обичној нумерацији, а затим су добили и 
имена од старих грчких лествица и том приликом је дошло до померања 
редоследа.

Преласком са једногласне грегоријанске мелодије на полифонију, 
мало по мало, употреба црквених начина претрпела је дубоке промене. 
Пре свега, изузев у онимслучајевима када грегоријанска мелодија служи 
као основа за обраду једног полифоног комада, разлика између аутен-
тичних и плагалних модуса у полифонији нема разлога да постоји. Обим 
гласова у целини више не омогућава једноставно разликовање обима 
паралелних модуса; а осим тога уместо разлике између две доминанте, 
која се у полифонији више не јавља, јасно преовлађује јединство фина-
лиса што даје одређеном комаду јединствен и прецизан тонални значај.

Мелодија. Мелодија класичног a cappella стила има једнствен и миран 
ток, без потреса и снажних акцената. Ни један мотив у њој се посебно не 
истиче, ни један технички елемент нема превагу над другим: савршена 
равнотежа влада у њеном непомућеном току.

Ритам. Једна мелодија класичног стила у ритму класиче полифо-
није се разликује од неке мелодије у наредним епохама. Ова способност 
се огледа у потпуној одсутности било каквог закона који би дисципли-
новао расподелу ритмичких акцената, тако да се они налазе на непра-
вилним одстојањима, неједнаке су јачине и јављају се у најразличитијим 
алтрнативама међу појединим гласовима.
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Облици. Најважнији облици класичне полифоније на пољу духовне 
музике су миса, мотет и духовни мадригал (са италијанским текстом), а 
на пољу световне музике мадригал.

Компонована миса је целина од пет делова католичког богослу-
жења која има увек исти текст независно од дана коме је служба посве-
ћена (ordinarium missae). Ових пет делова не чини литургијску целину 
већ су одвојени међусобно другим песмама са различитим текстовима 
(proprium de tempore). Ипак композитори дају обично свим ставовима 
јединствен карактер што се постиже заједничким или намећучи исти 
композициони поступак или узимањем тема из друге полифоне компо-
зиције од истог или неког другог аутора. Нарочито су Kyrie, Sanctus и 
Agnus делови који се компонују богатом контрапунтском техником док 
су Gloria и Credo писаани више хомофоно да би се избегло сувише дуго 
трајање једног већ дугог текста уз полифону обраду (Червенка, 1981: 31).

Текстови за мотете узимани су по правилу из латинских превода 
Библије, најчешће Псалама у ком случају често сам мотет добија име 
према одређеном псалму. Стилски нема битне разлике између мотета и 
делова мисе. Мадригал, међутим, има свој сопствени израз. Пречишћа-
вањем литерарног нарочито с повратком на петраркистичку поезију, 
створена је основа за мадригалску продукцију. У зрелијем музичком 
облику мадригала поезија је компонована као да је прозни текст, речи се 
могу понављати по жељи, а нарочито је обраћана пажња да се музиком 
репродукује израз речи. Зато ритмичко скандирање стихови и риме не 
налазе свој одраз у музичкој фрази. У музици се јављају неизменично 
спори или брзи одломци или контрапунтски делови при чему се увек 
тежи што вернијем интерпретирању текста. Сви гласови којих је обично 
четири, пет или шест имају подједнако развијене мелодијске линије док 
се слогови брижљиво распоређују испод одговарајућих нота; а техничка 
средства служе што пластичнијем изражавању речи. Колико назива тај 
стил musica reservata желећи тиме да каже да је ова врста музике присту-
пачна само образованим и припремљеним особама (Исто: 32).

2.2. Секвенца у класичној инструменталној фуги  
(развојни Бахов стил)

Секвенца је поред имитације један од најважнијих композиционо-
техничких проседеа у изградњи класичне фуге. Под класичном фугом 
подразумевамо облик фуге код мајстора касног барока, у првом реду 
код Баха. Ако добро анализирамо познато Бахово дело #Добро темпе-
ровани клавир» видећемо да пд 48 фуга које са својим прелудијумима 
испуњавају два дела ове збирке скоро да нема ни једне која у себи не би 



343Бахов персонални идентитет у барокној епохи

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 331-352

садржала макар и једну сасвим малу и сасвим епизоднп употребљену 
секвенцу, док је врло велики број оних фуга у којима секвенце предста-
вљају важну обликотворну полугу, остварујући дибамизам и чврстину 
у развијању њиховог облика. Исто тако, многе оргуљске фуге са својим 
широко постављеним, разуђеним обликом израстају на богатој при-
мени секвенце, а она – иако нешто мање коришћена с обзиром на његов 
карактер и концепцију целине – игра одређену и не безначајну улогу и у 
циклусу „Уметност фуге” (Раденковић, 1972: 10).

Први облици инструменталне музике који су настали у xvI веку 
престављали су постојеће и познате хорске a cappella композиције моте-
те, мадригале (о чему је било речи у овом раду), транспоноване за лауту 
и инструменте са диркама или за поједине инструменталне групе. Из 
ових транспозиција су се развили облици са називима ричеркар, фан-
тазија, капричо. Свима њима је било заједничко то што су били грађени 
слично мотету, тј. на бази неколико различитих музичких мисли које су 
једна по једна имитационо разрађиване.

Ствараоци су убрзо осетили да унутрашња законитост чисто инстру-
менталне музике не подноси овако шаренило тематског материјала. Тако 
постепено долази до ограничавања на једну тему. Међутим врло често је 
претила опасност да композиција изграђена само на једној теми која се 
стално понавља у имитацијама делује статично и монотоно. Због тога 
су композитори почели да поједина имитациона излагања теме одвајају 
међуставовима у којима се тема није јављала.

Обликотворно дејство секвенце испољавало се и у изградњи вокал-
них облика барокне музике. Истакавши примат једне мелодијске линије 
над осталим гласовима који учествују у фактури композиције, монодија 
је поставила мелодији једини и безуслован захтев да верно служи пева-
ном тексту и да му буде подређена. Одсуство сваке симетрије, немир и 
извесна искиданост у мелодијама првих представника монодије – све 
то је било неминовна последица овог захтева. А када се томе дода да је 
и стил извођења ових композиција био препуштен извођачима, који су 
по свом личном нахођењу мењали темпо, па чак и ритмичке вредности 
мелодија, онда се може имати представа о томе колико је у овој музици 
била занемарена компонента унутарње музичке логике и законитости. И 
природно, морало је да дође до реакције.

Већ у првој половини xvII века јављају се тежње ка уравнотеже-
ности и смирењу, појачава се осећање за чвршћи облик, унутарња логика 
музичког развоја тражи своје право и у делима композитора вокалне 
музике. Као прво и најважније средство за постизање формалне чврсти-
не мелодијског ткања јавља се секвенца. Тако настаје као јединствена 
тековина барока, тип мелодије изграђен на примени секвенце.
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С развојем и продубљивањем осећања хармоније и њене логике у 
свести снажних стваралачких личности на овом подручју и секвенца 
добија у експресивности и продубљености израза престаје да буде само 
шаблон механичка формула и постаје средство за израз разних располо-
жења личности које учествују у драмској радњи чак и опере.

Развој секвенце и њена многострана примена у делима барокне му-
зека па и делима Баха, нису били условљени само захтевима само уну-
тарњег развоја музичког облика већ и садржајном компонентом ове 
уметности у којој се пројицирала духовна клима тадашњег друштва са-
ткана од пуно супротности пуно опречних тежњи и струјања. С једне 
стране богато посвећено племство тежило је блиставој монументалној и 
технички виртуозној уметности а с друге – млада грађанска класа чији 
је економски и друштвени положај нагло јачао утицала је на физионо-
мију уметничког стварања на тај начин што је од њега захтевала јед-
ноставност у изразу и прегледност у форми. Чини нам се да је у овим 
укрштеним стремљењима која су прожимала барокну музичку умет-
ност секвенца припадала оним музичко-изражајним и композиционо-
техничким средствима која су у структуру музичког облика и у његовој 
садржини уносила свежину, концизност и прегледност.

Генијалну синтезу свих ових разнородних струјања и стремљења у 
барокној музици остварио јее Бах у своме и по квалитету и по кванти-
тету величанственом стваралаштву. Замашан део Баховог стваралаш-
та посвећен је облику фуге, у којем Бах достиже – то можемо слободно 
рећи – до сада не превазиђени композиционо-технички виртуозитет и 
неслућено богатство израза. У изградњи Бахових фуга веома значајну 
улогу имају секвенце.

Секвенца је дословно понављањекраћег или дужег мотива или рече-
нице, увек на неком другом ступњу постојећег тоналитета или са преласком 
у нови тоналитет. Пошто музички садржај сваког и најмањег одсека и еле-
мената музичког облика бива изражен и мелодијско-ритмичком и харнон-
ском компонентом то се секвенца јавља као мелодијска и као хармонска.

Синтетизирајући снаго своје генијалне стваралачке личности иску-
ства скоро стогодишњег музичког развоја, Бах је у своје фуге умео да 
утка секвенце које су и у формалном и у садржајном погледу чврсто и 
неразлучиво срасле с темом и њеним појединим наступим.
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3.Констуитивнефазеразвојаперсоналногидентитета 
Баховогстваралаштва

Сложен је процес формирања персоналног идентитета, који услед 
променљивостисоцио-културних услова и услед развоја унутрашњих 
својстава не може бити довршен са одређеном животном фазом. Тада 
говоримо о констуитивној фази у развоју персоналног идентитета.

Развој Бахове личности се кретао по животним фазама, означених 
у историји музике као стваралачки периоди. Па тако имамо лајпцишки 
период, од 1723 – 1730, Бах компоновао Magnificat и „Пасију по Матеји”, 
затим педесет црквених и неколико световних кантата, сонате за оргуље 
и партите за клавир.

У другом периоду (1730 – 1740) настају композиције велике духовне 
концентрације које показују сукоб старих традиција и нових тежњи и 
карактеришу његову зрелу фазу рада. То су „Миса у ха-молу”, „Клавирс-
ке вежбе”, друга свеста „Добро темперовани клавир”, низ црквених кан-
тата и друга дела.

У трећем периоду, од 1740 – 1750, Бах се бавио техничким и музич-
ким проблемима и компоновао дубоко емоционалне композиције, као 
што су „Голдберг-варијације”, затим „Музичку жртву” на тему Фридриха 
Другог и „Уметност фуге” дело у коме је Бах показао врхунац контра-
пунтског знања које нико није достигао.

3.1. Бахова стилска зрелост

Бахова зрели идентитет се огледа у музици коју је стварао и која има 
особине чак неколико стилова, барока, рококоа и „осећајног стила”. Ба-
хов музички идентитет је индивидуалан, субјективан, препознатљив. Он 
је наговестио класику и романтизам.

Бах је био упознат са целокупним вокалним и инструменталним 
стваралаштвом од „Палестрине” до „Букстехудеа”. Сакупљао је, студи-
рао, прерађивао и адаптирао туђу музику и на тај начин је проучио разне 
композиције – „Вивалдијеве концерте”, „Купренова клавсенска дела” и 
оргуљску музику немачких мајстора.

Плодан у разним гранама и по врстама облика карактеристичан за 
касни барок, он снагом изражаја, богатом хармонијом и индивидуалном 
мелодиком указује на романтизам. За класицизам га везује конструк-
ција тема хармонски условљен. Третман његовог оркестра је хорски, 
он употребљава групе инструмената, слично регистрима оргуља. Нема 
строгих диференцијација између камерних ансамбала и оркестра.
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Интересантно је да клавикорде пише композиције у којима полифо-
нија долази до изражаја, а за чембало хомофона и виртуозна дела. Ме-
лодика његових вокалних композиција има инструментални карактер. 
Бах много прерађује, обрађује и „пародира” сопствене композиције, тач-
није под стару музику ставља нов текст, затим убацује ставове из ранијих 
дела у нова, из вокалних у инструментална и обрнуто. Нису све његове 
духовне композиције настале из литургијских потреба.

Бахове композиције непосредне емоције су повезане са поетским 
садржајем, истакнутих драмских елемената: композиције се одликују 
мистичном и симболистичком применом канона у интерпретацији тек-
ста, а затим симболиком бројева (једанаест апостола условљава једана-
ест наступа деоница,

„Бах је сјајан импровизатор бујне фантазије и педантан техничар 
занатлија, озбиљан, дубок филозоф и обичан грађанин пун хумора, кон-
зервативан педагог и најсмелији новатор, хришћанин, верник који рево-
луционарном смелошћу руши старе законе и догме.” (Пејовић, 1986: 217).

Бах је реална слика психолошке ситуације, а са огромном снагом и 
сугестивношћу даје грандиозне драмске сцене и интимне лирске дожи-
вљаје, тражећи да све што живи изрази музиком.

Бах је тих, смирен, али је свој темперамент манифестовао у виртуоз-
ном импровизовању на оргуљама, које је постало легендарно. Његова је 
имагинација допушталаму је да једну тему прикаже у свим композицио-
ним формама уз помоћ варирања, мењања регистра, гласова и тоналитета.

Бах је обогатио технику свирања на оргуљама и клавсену, употребља-
вао палац и држао заобљене прсте. Његове велике и јаке руке омогућа-
вале су покретљивост прстију. Свирао је трилере са било која два прста. 
Могао је да чита с листа било који музички текст.

3.2. Формирање идентитета у Баховом стваралаштву

Бахово „ја”, његов индентитет у касном бароку има јединствену црту 
индивидуалности.. Бахова музика је у бароку, уствари, постигла ону ин-
дивидуалност коју је сликарство извојевало већ у ренесанси.

Барок, као касни, у коме је Бах стварао, представља врхунац у развоју 
барокног стила, стапањем тоналитетне хармоније и полифоне технике. 
Облици се проширују, инструменталне форме преовлађују и добијају у 
монументалности, а непрекидно пулсирање ритмичког покрета ствара 
такозвану барокну „моторичност”.

У Баховом стваралаштву, као зрелом композитору, зрели барок, као 
стилско обележје, јавља се помпезна, патетична уметност покрета, дина-
мике и немира, која наглашаве контрасте пијана и форте, светла и таме, 
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и супротставља појединца маси. Солиста-виртуоз у опери или концеру, 
ступа у први план са личним осећањима болима, радостима и разоча-
рењима. Он је оличење култа појединца, насупрот безличном извођач-
ком колективу ренесансне музике, носилац експресивности, па и екс-
тазе. Виртуозност цвета у бесконачним вокализацијама оперских арија 
и орнаментима солистичких деоница инструменталних композиција. 
Импровизација, значајна при украшавању мелодије, развија се у у da 
capo арије, лаганим ставовима инструменталних композиција и најзад 
у самом continumu, доприносећи бујност и раскош. Барокна мелодика је 
асиметрична, моторична и секвентна.

Музика је од времена барока доживела велики преокрет. Она је ра-
није готово редовно била подређена другим уметностима или циљевима, 
односно књижевности, црквеној служби и забавама разних врста. Ако је 
музика ренесансе била у крајној линији завршетак вокалног стила сред-
њег века, синтеза ранијих вишегласних, па и једногласних стремљења, 
барок је нешто ново. Поред токате, прелудијума и фантазије, пасије и 
мисе, које су неговане већ у ренесанси, а у бароку често на нов начин 
схваћене, ричеркар је прерастао у фугу, а канцона у сонату. Формирани 
су свита и концерт, створен је оркестар у коме су виолине биле водећи 
инструменти, а поред оргуља и клавсена, солистички су третирани 
флаута, обоа, виола, виолончело и други инструменти. Најзад опера и 
ораторијум настали у xvII веку, доводе до новог израза, различитог од 
ренесансе. Бахова дела, његов стил, његово „ја”, његов идентитет у епохи 
зрелог барока добијају одлике најзрелијих композиција.

3.3. Бахова „социјализација” у барокној епохи

Када говоримо о Баховом стваралаштву у бароку, он је «социјали-
зовао», свој стваралачки опус стилској барокној епохи. Барокне компо-
зиције не могу да се замисле без музичких украса, трилера и морден-
та. Постојање барокних украса није оправдано само инструментално-
техничким разлозима у циљу богатије звучности, већ је било одлика сти-
ла времена. Такве су и Бахове композиције.

Овај начин компоновања, писања и грађење довео је до виртуозности. 
Ефектна рашчлањеност фасада и унутрашњости просторија са илузорним 
сликарством које пробија простор, негована је у исто време када и блис-
тави, кићени и мелодиозни стил књижевника Ђамбатисте Маринија, пун 
реторичке бујности, извештачености и игре речи. Виртуозно овладавање 
композиционом техником у делима најистакнутијих мајтора текло је упо-
редо са виртуозним иступањем солиста у опери и на појединим инстру-
ментима. Смењују се солисти и оркестар као и динамика пијано-форте.
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У процесу настајања и развоја, вокална и инструментална музика 
xvII и xvIII века делују једна на другу: својом мелодичношћу арије 
«озбиљне опере» утичу на стварање кантилене у лаганим, распеваним 
инструменталним ставовима, а мелодика комичних опера на форми-
рање инструменатне тематике. Инструментална музика даје карактер 
мелодици вокалних композиција барока.

3.4. Фазе развоја персоналног идентитета старалаштва  
Бахових кантата

Када говоримо о Баховим кантатама, прогресиван развојни пут, 
креће се у односу за зрелост Баха као личност.

Прве Бахове кантате карактеришу велики дескриптивни хорови, 
који временом добијају у сонорности и ширини, до тада непознатој овом 
облику. У кантатама за солисте, компонованим у Лајпцигу, Бах се кори-
стио речитативом , da capo аријом и коралом. У последњим данима он 
се враћа великом хору и тада кантата добија специфичан облик коралне 
кантате, у којој се корал налази као cantus firmus у хоровима, аријама 
и оркестру појављује се и као тема у низу варијација, а на крају дела је 
маестозно хармонизован.

Оркестрација је третирана контрапунтски, местимично канонски 
или у слободним имитацијама, а од старих инструмената употребљени 
су виола да гамба, виола да море обоа да качо и др.

Бахова кантата је снажна, богата драмска форма у којој се он поја-
вљује као филозоф и лирик, супротставља смрти идеје живота, радост 
и наде и изражава се разноликим средствима – фугираним и широко 
разрађеним хоровима, орнаментисаним коралом, da capo аријом, ости-
нантним басом у шаконама итд.

Међу духовним кантатама, истиче се „Снажна тврђава је наш Бог” 
(компонована 1715. на основу истоименог корала у част дванаестого-
дишњице реформације). Одлику је се пуноћом слога, снажним хоровима 
– нарочито изразитим почетним хором у фугату, драмским оркестром, 
унисоно ефектима, занимљивим ритмовима, фугираном пратњом, ме-
дитативном аријом (дует сопрана и баса, тенорска арија) и монументал-
ном завршном четворогласном хармонизацијом корала.

Кантата „Христ је лежао у самртним мукама” (1714 – 1716) почиње 
кратком увертиром а затим следе седам варијација. У првом стиху тема 
корала појављује се као cantus firmus који је великим мајсторством тре-
тиран у аугментацији у сопрану; у другом стиху се корал измењује у со-
прану и алту, у трећем је у соло тенору да би се на крају јавила једностав-
на корална мелодија четворогласно обрађена.
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Закључак

Бах као водећа личност барокног стила свој персонални идентит у 
великом стваралачком опусу је развијао у три своје фазе. У свакој фази 
се истакао писањем великих музичких облика инструменталне музике 
док је на крају у својој последњој стваралачкој фази Бах тежио за ком-
поновањем дубоко емоционалним композицијама. Он је у својој најзре-
лијој, последњој фази усавршавао музичке и техничке проблеме.

Бах је композитор који у својим делима има примесе барока, роко-
коа, као и «осећајног» стила. Он је својим идентитетом наговестио кла-
сику и романтизам.

Посебно место у његовом стваралачком опусу имају кантате, којих 
је Бах компоновао око три стотине духовних и две стотине световних 
кантата за празнике и свечаности.

Бах је своју индивуалност оставио у барокним композицијама чије 
су мелодије препуне украса.

Иако интровертна, дубокоумна личност, Бах је имао реалистичких 
погледа на свет, и спроводи синтезу барокних достигнућа и обележавају 
врхунац вокалне и инструменталне музике.
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BACH’S PERSONAL IDENTITY  
IN BAROQUE PERIOD

Summary: Personal identity does not represent just a continuity in time, but 
a reflexive consciousness – self-consciousness, such as ‘I’ that understands its own 
biography. In order for an individual to become ‘I’, he needs to have an idea about 
himself in a sense of a developed authenticity. Bach was a person, a personal iden-
tity who understood his own ‘I’, his creative opus. His own personality and Baroque 
style features are put to the forefront in his compositions.

The needs for security and for emotional acceptance in the community are 
important components of a personal identity. Bach came from a musical family and 
therefore his needs were acceptable by the community in which he lived.

The maturity of the identity is a process and it can be seen in his musical opus 
especially through the periods characterized by significant advances typical of 
Baroque style. Bach reached the balance of his personality in his third creative opus.

Social maturity is also important and it includes a more developed ability for 
the true and accurate estimation of others. Bach was familiar with the entire vocal 
and instrumental opus, from Palestrino to Buxtehude.

Keywords: IDENTITY, PERSONAL AND COLLECTIVE IDENTITY, IDEN-
TITY SOCIALIZATION, CANTATA, SEQUENCES.
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РЕДЕФИНИСАЊЕМУЗЕЈА21.ВЕКА 
Од потребе за бољом и атрактивнијом поставком  

ка технолошки савременијој институцији

Сажетак: У овом раду биће изложен поглед на савремену музеологију. 
Излагање се бави бољом понудом и потенцијалом музеја с почетка 21. века. 
Кључна питања којима се рад бави јесу изазови музејима као институци-
јама од јавног и културног интереса, који захтевајуњихово редефинисање и 
ново позиционирање у односу на публику. Задатак рада је да укаже на нови 
научни и технолошки развој и могућности музеја и њихову интеграцију 
са прогресивним развојем човечанства. Музеји треба да примењује пози-
тивистичко и критичко знање, компетенцију и квалификације музејских 
радника чији критеријум ефикасности обухвата и примену савремене 
технологије и медија као битног ресурса који поспешује естетику звучне и 
хроматске лепоте. Део описа и излагања се одвија кроз призму посетиоца 
музеја и као пример иновативних приступа у раду музеја и добре праксе 
наводе се прашки музеји (Музеј музичких инструмената и Музеј Двор-
жака). Дигитализација и звучни снимци који прате већи део изложених 
поставки у оба чешка музеја поспешују и употпуњују доживљај њихових 
посетилаца. Ови музеји су у потпуности остварили циљ и савремена тех-
нологија је атрактивно имплементирана да обогати и допуни поставке. 
Оваква истраживања могу бити значајна и корисна јер нам помажу у раз-
умевању посебности музичке уметности уз примену савремене техноло-
гије и медија у музејима.

Кључне речи: МУЗЕЈ, САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА, ДИГИТАЛИЗАЦИ ЈА, 
ПОСЕТИЛАЦ.

* Контакт: majakrstic018@gmail.com
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Увод

Крајем 20.века долази до кризе музеја као важне друштвене и јавне 
институције. „Музеји се, од самог свог постанка, сматрају храмовима кул-
туре. Дефинисани као храмови муза, требало је да буду не само складишта 
него и инспирација високе уметности/културе.” (Гавриловић, 2007: 7)

Почетком овог 21.века долази до ренесансе занимања и буђења гласа 
јавности и јавних дискусија заинтересованих група и различитих истра-
живача који пружају одговоре на питања о разлозима који доводе до криза 
која се дешавају у музејима широм планете.

Покрећу се и први свеобухватни подухвати који доводе до преоблико-
вања и мапирања музеја широм Европе (нпр. међународни истраживачки 
пројекат Европски национални музеји: политике идентитета, коришћење 
прошлости и европско држављанство).

Траже се нове позиције и решења за превазилажење узрока кризе. 
Постављају се конкретне мере и системске промене и промишљања како 
би музеји остали значајни у друштву које се убрзано мења. Нема друштвене 
области и живота коју није захватио научни и технолошки напредак. Тако 
су се и музеји нашли на раскрсници старих и усвајања нових концепата 
и нужних промена. Тиме се отвара простор и могућност за њиховим уте-
мељењем на теоријском (академском и истраживачком) нивоу .

Реалност музеја 21.века је да преносе сећање које је културолошки 
и медјски посредовано. Медији у музејима доносе нешто суштински но-
во и представљају померање у естетици и комуникацији. Како је сваки 
медиј почетак нашег општења на известан начин је и продужетак наших 
чула (додира, вида, слуха итд.) Истражујући нове медије у музејима ми 
можемо да закључимо какви су њихови естетски и технолошки аспекти и 
њихова веза са условима живота и рада музеја. На који начин се распро-
стиру иновативни садржаји у духу савремене технологије и како се мења 
схватање и однос према публици/посетиоцима.

1.Историјат,развојиистраживањемузеја

Порекло музеја у виду збирки помиње се у доба краљева неовавилон-
ског царства (7. и 8. век пре нове ере), сврха је била да се покаже богат-
ство и моћ владара (тековина или ратни плен).

У класичној Грчкој се прикупљају „блага” у великим светилиштима 
(једно крило Акропоља је најстарија галерија). У Хеленистичком добу 
владари и локални деспоти прикупљају велике збирке због осећаја ди-
вљења према прошлости и страсти према луксузу.
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Римско доба нам пружа збирке богатих племића који сакупљају рас-
кошне скулптуре и излажу у вртовима или тремовима. Нпр. Цезар гради 
галерију на Капитолу за његову збирку.

Развој данашњих музеја се наставља кроз ренесансу (реч музеј у 
данашњем смислу речи производ је модерног доба). Средином 18. века 
настају први велики музеји услед социјалне потребе да се задовоље 
знања о страним лепим и егзотичним земљама. У време просветитељ-
ства покреће се идеја и рађање нове културне институције-музеја као 
места на коме ће се репрезентовати: природне, уметничке, историјске, 
научне, филозафске и друге поставке. После „грађанских револуција 
и успостављања модерних националних држава, постали су и значајан 
елемент у изградњи националног идентитета” (Гавриловић, 2007: 3). 
Заједничко порекло музеја се разврстало у широку лепезу институција и 
категорија (уметности, природних наука, етнолошки, археолошки и др.).

Едисон и Дин су направили схему разноврсности музеја и групишу 
их око уметности, историје и науке (Гоб, Друге, 2009: 44).

Музеји до данас остају места где се сакупљају, чувају и широј заинте-
ресованој јавности представљају предмети, сматрани културним добром. 
Најчешће су смештени у велелепним здањима из претходних векова „(...) 
прекорачивање музејског прага схвата се као искорак из свакодневног/ 
профаног/популарног простора и времена у свечани простор/време високе 
културе, коме карактер светог, у складу са модерним/рационалним схва-
тањем света, даје ауторитет науке – историје уметности пре свега, али и 
археологије и етнологије/антропологије” (Гавриловић, 2007: 8).

У свету се од последње деценије двадесетог века интензивно проми-
шља о улози и месту музеја у друштву. Сходно повећању интересовања 
за музеје у свету се данас умножава постојање великог броја специјали-
зованих стручних и научних часописа и књига. Мења се и помера фокус 
музеолошког рада од збирки ка изложбеном медију. „Тако су, у свету, и 
теорија и пракса стварале услове за настајање модерног музеја (без обзира 
на ужу област којом се бави), конципираног да активно учествује у свако-
дневном животу заједнице и процесима друштвене промене. Нови начини 
сакупљања/чувања и, пре свега, презентовања предмета усклађују се са 
идејом друштвене промене, постајући средство деловања на њеном оства-
рењу, док се музеологија (а добрим делом и модерна антропологија) поја-
вљују као врста акционог плана, идејна поставка за деловање.” (Исто: 14)

Музеји трагају за новим начинима комуникације са публиком, 
покрећу се многа истраживања, излазе часописи и књиге везане за њихов 
рад и деловање. Позиција музеја вреднује се према друштвеном окру-
жењу. Тако да музејска поставка и предмети учествују у процесу сазна-
вања и имају на публику активан утицај.
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2.Редефинисањемузејакаоинституције

Музеј: огледало нашег ока.
Карл Авеланж

Музејска делатност трага за новим формулама како би свој рад ук-
лопила у модернистичке и културне тенденције свременог друштва. На 
том путу им помажу искуства савремене уметности и критике. Савреме-
на критика је обогаћена и продубљена многим теоријским основама које 
омогућују и добијање бољих и доследнијих закључака на пољу музејске 
делатности.

Музеји имају четири функције које обављају: излагање, чување, 
научну и функцију анимације, а потребно је да успоставе добар баланс и 
постигну равнотежу између њих.

Музеји су тема која је задње деценије двадесетог века коначно нашла 
своје место код шире научне и стручне заједнице. Такав приступ и однос 
треба да доведе до оспособљавања, располагања и откривања нових ужи-
така у садржају музеја и њиховом богатијем и креативннијем приступу и 
односу према њиховој (потенцијалној) публици и онога шта је интересује.

Истраживање музеја обухвата њихове предмете, тематику и збирке. 
Научна функција подразумева проучавање начина на које музеји испу-
њавају различите задатке који су им поверени (изложба, поставка и ре-
цепција публике). Тако се допринос „(...) истраживачке активности изводи 
из конкретног живота музеја, а за узврат користи добробити добијених 
резултата примењујучи их у свом функционисању, у поставци изложби, 
у културним и педагошким активностима” (Гоб и Друге, 2009:232).

Брига за посетиоце музеја дуго времена није вођена. Музеј као инсти-
туција је створен да културну баштину стави на располагање публици. 
Предлаже се да центар музејског приступа буде публика и сам доживљај 
посетиоца. Тако се акценат чулног доживљаја музеја помера, шири и при-
хвата се разноврсност и деловање на више чула одједном, а не само при-
марног чула вида које је дуго било једино заступљено и прихваћено. Лепе-
за и разноврсност ангажовања чула у музејима се шири и на олфактивне, 
аудитивне, тактилне и густативне податке о експонатима. „Коришћење 
та четири чула даје много сензибилнију и конкретнију димензију изло-
женим предметима и враћа им њихову чулну самосвојност... ”(Исто: 150)

Одређивање, преобликовање и интервенција на презентацији посто-
јећих музејских поставки и додавање савремене технологије, неопходне 
су промене у стратегијама пословања музеја које су од виталног култур-
ног и јавног значаја и редефинисања његових позиција од културне ка 
забавној и атрактивној институцији.
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Тако је у Србији спроведена анкета са око 2.500 испитаника, на 47 
локација из 28 градова. Истраживање је спровео Завод за проучавање 
културног развитка Србије. Та истраживања су показала да су музеји суо-
чени са недовољним одзивом редовне публике, а паралелно се дешавало 
велико интересовање за догађања током манифестације „Ноћ музеја”1 
која је покренута 2015. године и обухвата прославу Европске ноћи 
музеја. Даље, проучавањем се показало да „могућности развоја потен-
цијалне публике у редовну нису довољно искоришћене и да публика му-
зеје доживљава као статичне, са недовољно атрактивним програмом”. У 
циљу мењања ове слике и стања музеја покренута је манифестација Му-
зеји Србије, десет дана од 10 до 10 2.

Анализама је утврђена мана музеја: нудили су оно што није потреба 
публике и у неприхватљивом облику. Репрезентација треба да се одвија на 
пожељан начин да „(...) музеј испоручује активан процес заједничког ства-
рања знања и значења да свој материјал/знање/производ приближе кори-
сницима на популаран и, пре свега, забаван начин.” (Гавриловић, 2007: 29)

Анимација је једна карика у мисији комуникације и однедавно при-
зната друштвена функција музеја. Сврха анимације је да публика упозна 
и процени збирке и теме којима је музеј посвећен. Књига Музеологија 
говори да музеј „треба учинити много живахнијим, анимирати га, удах-
нути му живот...” (Гоб, Друге, 2009: 235)

Отварање према публици музеј остварује пре свега кроз одговара-
јућу политику комуникације која објашњава његову вољу за отварање, за 
пријем, за стварање слике која позива посетиоца... Потребно је створити 
догађаје који привлаче пажњу медија, подстичу интересовање публике и 
наводе је да чешће посећује музеј.

Музеј са становишта корисника/посетилаца треба да је место:
 – за забаву и уживање,
 – открића и
 – сећања.

Поставка у музеју подразумева скуп изложбених активности којима 
се врши презентација неког предмета. У осмишљавању или обнављању 
музеја, треба да се оствари његов идентитет, прецизно дефинише концепт 
који ће да буде јасно уочљив за посетиоце. Експериментисање са новим, 
различитим идејама и праксама нам омогућује проширено сазнање о 
њиховим поставкама.
1 „... акције као што је Ноћ музеја, показују да је могуће анимирати потенцијалну публику 

(оне који обично не залазе у музеје): прва акција ове врсте имала је преко 20,000 посе-
тилаца на 5 локација, друга 70.000 на 15 локација, док је трећа, упркос кишном и хлад-
ном времену, забележила преко 160.000 посетилаца (Гавриловић,2007. 30)“

2 http://muzejirade.com/muzeji-traze-nove-nacine-komunikacije/ 
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Развој музеја одиграва се у три равни, по Бенетовом (Tony Bennett) 
мишљењу. „Поред позиционирања у савремену епистему, музеј има и пе-
дагошки циљ: самоусавршавање и развијање публике, која се тако уцело-
вљује у прогресивни развој света и човечанства. Улога музеја није, дакле, 
искључиво у представљању прошлости, него и у стврању њеног даљег то-
ка, путем едукације.” (према Пјотровски, 2013: 25)

Као важна улога музеја јавља се потреба за њиховом отвореношћу 
према спољним дисциплинама, да треба да служе подизању свести ( о 
проблемима руралне и урбане средине) и да буду оспособљени да ус-
пешније доприносе научном и технолошком развоју и да потпуније и 
константно образују заједницу.

Промене дискурса и односа према музејској струци је дугорочни и 
захтеван посао. Позивање Пјотровског на „идеје нове музеологије у ве-
ликој мери ослоњено на идеје нове, критичке историје и теорије уметно-
сти и визуелне културе, као и праксе музеја савремене уметности, које 
успешно повезује и користи као ослонце премена улоге музејске инсти-
туције” (Исто: 9).

3.Музејиисавременатехнологија

Нема друштвене области и живота коју није захватила техничка 
револуција. Услед развоја савремене технологије ни установе и инсти-
туције културе нису мимоишле промене, па тако ни музеје. Последње 
деценије 20. века музеји су се нашли у центру технолошког развитка и 
општим кретањима принуђени су да у свој рад убрзано уводе нове тех-
нологије у којима виде могућност олакшавања и убрзавања свог посла.

Сада, почетком 21. века морају да мењају своје начине рада и при-
лагођавају и имплементирају савремену технологију у складу са својим 
поставкама. Изазов који се поставља пред музеје је како да у довољној 
мери постану едукативнији, интересантнији и забавнији за посетио-
це. Музеји доживљавају промене у својој понуди и пословању и поста-
вљају своју нову позицију да ухвате корак са савременом технологијом и 
ускладе свој музејски простор у новом савременом руху и духу.

Изградња информацијског друштва и услуга у новије време је пред-
мет многих законодавних и стратегијских иницијатива и докумената у 
државним и јавним службама, тако да се неопходно ствара и ново окру-
жење на пољу културне делатности.

Процес дигитализације културне баштине се препознаје као важан 
стратешки циљ остварења развоја и културног развитка земље, следећи 
те процесе у свету, а нарочито у Европи.
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Процесом дигитализације би се постигли следећи циљеви:
1)  дигиталне збирке музејске грађе су искористиве и лако доступне, 

што је значајно за побољшање грађе (поставке);
2)  дигиталне збирке су доступне корисницима у складу са важећим 

правилима коришћења;
3)  дигитализација грађе обезбеђује дугорочно стварање препозна-

тљивог и релевантног садржаја и услуга у електронском окружењу;
4)  дигиталне збирке су организоване и налазе се на видном и доступ-

ном месту, које им пружа и омогућује лако руковање, доступност 
и дуготрајност.

Добар програм дигитализације подразумева и предвиђа потребан 
састав организацијских способности и ресурса уз велику укљученост 
музејског особља. Таквом адекватном применом дигитализације, омо-
гућава се квалитетнији програм и представа музеја и снажније подржа-
вање остварења његове мисије и визије.

Истовремено је потребно развијати способност и оснаживати му-
зеје да учествују у програмима и пројектима дигитализације европске и 
светске културне баштине.

Иницијатива еЕвропе „Информацијско друштво за све” успоставља 
трансевропске механизме за координирање политике и програма диги-
тализације на подручју културних садржаја и апликација. Препорука је 
развијање механизама добре праксе у сврху хармонизовања иницијати-
ва на европском нивоу, које шире научни и културни садржај и доступ-
ност тих садржаја грађанима Европе. Тако је скуп држава чланица ЕУ у 
оквиру Пармске повеље (Charter of Parma, 2003), као примарне задатаке 
препознао следеће циљеве :

 – интелигентну употребу нових медија
 – доступност
 – квалитет
 – заштиту интелектуалног власништва и приватности
 – сарадњу на националном, европском и међународном нивоу
 – ширење круга могућих корисника итд.

4.Искуствопосетечешкиммузејима

Значајно искуство пружила су ми два прашка музеја: Музеј музич-
ких инструмената и Дворжаков музеј.

Изненађујуће пријатну посету сам доживела у Музеју музичких 
инструмената 2013. године, тада као троструко дипломирани музичар 
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различитих одсека. Сама поставка ме је фасцинирала својим богатством 
и омогућила да проширим своје дотадашње знање. Први пут сам видела 
многе претече разних гудачких инструмената у многим претходним 
фазама развитка и величина (виолине, виолончела и многе друге).

Са постојањем многих до тада мени непознатих инструмената у овом 
музеју сам остварила и видела како изгледају и звуче разне претече кла-
викорда различитих облика, нпр. пирамиде и жирафе, као и како изгледа 
и звучи четвртстепени клавир. Такође сам дознала за постојање, и чула 
како звучи, стаклена хармоника.

Пратећа опрема, саставни део овог музеја и поставке чинили су, на 
моје велико изненађење, мали дигитални уређаји који су постављени 
на зидовима поред већине инструмента и они нам омогућавају звучни 
доживљај тих инструмената. Ти уређаји имали су дигиталну тастатуру 
са упутством малих димензија, списак са садржајем шта можемо да на 
њима слушамо и слушалице.

И посета Дворжаковом музеју у Прагу је имала своју посебност. 
Поред његових личних ствари на првом спрату су били постављени исти 
дигитални уређаји, као и у Музеју музичких инструмената, на којима су 
могла да се преслушају Дворжакова дела. По мом мишљењу, савршен је 
спој бити у додиру са његовим стварима и уједно имати одмах могућ-
ност слушања и уживања у његовом композиторским остварењима.

Тако се за Чехе може рећи да имају веома развијену музичку му-
зеологију. Њихово трагање за новим моделом функционисања музеја и 
музичке уметности се остварило у садејству музике и савремене техно-
логије, која и другима може послужити као добар пример.

Било би лепо да и Музеј Стевана Мокрањца буде организован на сли-
чан начин.

Уместо закључка

Музеологија у 21.веку добија замајац и обогаћена је теоријским и 
научним сазнањем и оквиром који јој омогућује да нађе свој пут према 
просперитету и напретку. Почетком новог миленијума музеји треба да 
се мењају и унапређују своје релације према разним интересним гру-
пама и потенцијалним посетиоцима који долазе како би обогатили своја 
когнитивно-емотивна искуства. Музеји треба да буду активни у процесу 
стварања знања и да своје поставке приближе корисницима на савремен 
начин, што подразумева атрактивност и забаву.

Уважавајући савремена цивилизацијска достигнућа, јавља се потреба 
да се у пракси реализују раличите активности како би музеји били по-
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сећенији. Савремене технологије отварају музејима неслућено велики 
простор за побољшање њиховог деловања и повећање атрактивности. 
Такво оснажено и побољшано деловање музејских установа омогућује 
боље представљање музичке уметности, односно представљање богате ис-
торијске прошлости на занимљив и савремен начин.
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REDEFINING OF THE MUSEUM  
OFTHE21ST CENTURY 

From the need for a better and more attractive exhibition  
to a technologically modern institution

Summary: This essay presents a view of contemporary museology. The presen-
tation deals with the better offer and potential of the museums from the beginning 
of the 21st century. The key issues dealt with are the chall enges that appear before 
museums as institutions of public and cultural interest that require redefinition 
and new positioning in relation to the audience. The task of the paper is to point out 
the new scientific and technological development and the possibilities of the muse-
ums and their integration with the progressive development of humanity. Museums 
should apply the positivistic and critical knowledge, competence and qualifications 
of museum workers whose efficiency criterion includes the use of modern technol-
ogy and media as an important resource that promotes the aesthetics of sound and 
chromatic beauty. Part of the description and presentation takes place through the 
prism of the visitors of the museum. As an example of innovative approaches in the 
museum’s work and good practice we have listed some Prague museums (two muse-
ums: of musical instruments and the Antonín Dvo᾽ák museum). Digitization and 
sound recordings that accompany most of the exhibited items both Czech museums 
accelerate and complement the experience of their visitors. These museums have 
accomplished their goal and modern technology has been purposely implemented 
to enrich and supplement the exhibition of both Prague museums. Such research 
can be particularly significant and useful for better understanding the specialty of 
musical art, using modern technology and media in museums.
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Сажетак: У овом прегледном раду ће се презентовати досадашња научна 
сазнања и критички осврти на тему рада, као и приступи, методе и технике 
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Увод

Овај истраживачки преглед литературе о дерадикализацији процењује 
методологије ових програма заснованих на истраживању којим се иденти-
фикују појединачне мотивације за улазак и излазак из терористичких ор-
ганизација, упоређујући релевантне налазе у литератури о дерадикализа-
цији терориста. Да бисмо идентификовали релевантну литературу из обла-
сти дерадикализације, изрвшене су систематске претраге помоћу онлајн 
академских претраживача, као и прегледање електронских база података 
које индексирају академске студије. Управо стога, у првом кораку иденти-
фикована су постојећа прегледна и оригинална истраживања публикована 
првенствено страним престижним међународним часописима и уџбени-
цима као и у зборницима радова. Резултати истраживања показују дина-
мичност и актуелност проблематике радикализације и дерадикализације 
терориста. Узимајући у обзир радове који су указали на значајан пораст ра-
дикализације и проблематику њеног сузбијања, могуће је и сасвим оправ-
дано извршити преглед литературе и спровести истраживање о техникама 
и методама дерадикализације.

За потребе анализе и описа релевантних радова коришћено је више 
десетина научних радова објављених у престижним међународним часо-
писима. У Србији су веома ретка истраживања о радикализацији и дера-
дикализацији терориста, те је стога неопходно спровести одређена мулти-
методска истраживања како би се успоставио релевантан теоријски и ем-
пиријски фонд сазнања са циљем рационалног одлучивања. Руководећи се 
савременим научним захтевима у првом кораку идентификовани су реле-
вантни међународни часописи у којима се публикују оригинални радови из 
области радикализације и дерадикализације: Behavioral Sciences of Terrorism 
and Political Aggression, Foreign affairs, Perspectives on terrorism,Terrorism and 
Political Violence,American Psychologist, International Affairs, Journal of Strategic 
Security итд. Резултати добијене претраге указивали су на већи број науч-
них радова у којима се директно приступа тематизацији дерадикализације.

Литература о (де)радикализацији је новијег датума и већина се фоку-
сира на исламистичку радикализацију. Доста студија описује радикали-
зацијске процесе, а истраживања о (де)радикализацији су мањег обима и 
од новијег порекла. Изабрана литература, више је илустративна него реп-
резентативна за динамично и брзо растуће поље студија (де)радикализа-
ције. Део литературе се фокусира на места на којима се одвија радика-
лизација – затворима, џамијама, универзитетима, мадрасама, дијаспори 
или интернету. Други део наглашава наводне покретаче радикализације 
– дискриминацију, страно окупирање или контра-терористичка преко-
мерна реакција. Ипак, друге студије фокусирају се на улогу идеологије 
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и религије, посебно салафизма и вахабизма. Изненађујуће мало студија 
пореди радикализацију са тероризмом у удруживање организованих кри-
миналних група или верских секти.

У овом раду ће бити представљени резултати прегледа литературе 
који се фокусира на евалуацију програма усмерених на спречавање ра-
дикализације или (де)радикализације између 2005. и 2017. године, са изу-
зетком једног рада из 1990. Теме обухваћене овим извештајем укључују: 
дефинисање кључних појмова предмета, стање литературе у области ра-
дикализације, дерадикализације и борбу против насилног екстремизма, 
идентификовање већих празнина унутар литературе и подручја за будућа 
истраживања.

Иако су идентификовани многи недостатци у истраживању (де)радика-
лизације, до сада није постојао никакав систематичан преглед који указује 
на то које су методе и технике у ствари искоришћене за процену интервен-
ција и програма против радикализације. Ове информације су важне када 
се разматра будућа политика за процену ових програма. Циљ овог прегледа 
је да изнесе досадашње методе и на тај начин, процени студије везане за 
исламску дерадикализацију и његову главну динамику, програме и страте-
гије. Веома је важно мапирати, сакупљати, анализирати и критички проце-
нити знање добијено на овој теми како би разумели који су главни процеси 
и пракса дерадикализације, постигнути резултати и укључени актери. На 
овај начин, ово истраживање ће информисати доносиоце политика и про-
фесионалце који раде на овом пољу на стратешким одлукама за приступ 
проблему. Главни циљеви овога прегледа су да се разумеју и опишу програ-
ми који се спроводе да би обуздали исламске екстремисте; искуства дера-
дикализације, који се дескриптори користе за решавање ових процеса, со-
цио-демографске карактеристике оних који су подложни интервенцијама, 
описани кључни налази и недостаци у литератури.

Литература о (де)радикализацији је по природи интердисциплинарна, 
и представља комбинацију знања из психологије, социјалне психологије и 
криминологије. Ово је довело до бројних конкурентних модела који поку-
шавају да објасне радикализацију, као и варијабле унутар модела. Могу се 
запатити две теме које прожимају већину ових модела: иницијална инди-
видуална фрустрација о друштвено-политичким контекстима и тражење 
улоге и постигнућа. Истраживање литературе такође потврђује замке про-
филисања особа за које постоји вероватноћа да постану терористи. Сада-
шња склоност ка фокусирању у потрази за узроцима радикализације на 
’рањивим’ младим људима донела је неуспешне резултате. Број фактора 
притисака и повлачења који могу довести до радикализације на овом микро 
нивоу је и јако велики – исто важи и за факторе који могу утицати на де-
радикализацију и раздвајање.
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Концептиефикасностпрограмадерадикализације

Програми (де)радикализације појавили су се у многим земљама на 
Блиском истоку (МЕ) и југоисточној Азији (СЕА) и Европи крајем деве-
десетих година прошлог века, са свеобухватним циљем да појединце и 
групе одврате или „изведу” од тероризма. Многе државе су почеле да 
реагују на тероризам на иновативније начине, признајући да традицио-
налне методе борбе не делују ефикасно. Други фактори су укључивали 
контрапродуктивност репресивних мера, потребу за систематичним 
начином управљања ризиком и потребу за смањењем регрутације потен-
цијалних терориста (Bjorgo & Horgan 2009:1, Аshour, 2009). Приликом из-
вештавања о директним исходима програма дерадикализације, утврђе-
но је да је најчешћа метрика процена стопе рецидивизма учинилаца 
спроведена кроз програме раздвајања и (де)радикализације. Истражи-
вачи обично извештавају о стопама рецидивизма на два начина: (1) да ли 
се појединац враћа у активно учешће у екстремистичкој групи, као што 
су то описали Bјørgo and Horgan (2009) у програму ExIT у Немачкој, или 
(2) да ли се појединац потпуно ослободио (Horgan & Braddock, 2010).

Такође се може приметити неколико програма који користе анкете 
како би проценили исход или утицај програма. На пример, Hirschfield 
et.al. (2012) су обезбедили податке из више програма дерадикализације 
омладине у Уједињеном Краљевству и дискутовали о неколико програ-
ма који су користили пре- и пост-тест анкете приликом процене ставова 
према променама оних који учествују у овим програмима. Broadbent 
(2014) је управљала online анкетама на крају програма како би утврдила 
шта су учесници научили из свог учешћа у истом.

Преглед литературе показао је да се многи програми де-радикализа-
ције и раздвајања одвијају у поправним установама. Примери су програ-
ми у Сингапуру (El-Said, 2015), Саудијска Арабија (Boucek, 2008; Horgan 
and Braddock, 2010), Мауританија (El-Said, 2015), Судан (El-Said, 2015), 
Малезија (Bјørgo and Horgan, 2009); El-Said and Harrigan, 2013), Северној 
Ирској (Horgan and Braddock, 2010), Уједињеном Краљевству (Hirschfield 
et.al. 2012) и Јемену (Bјørgo and Horgan, 2009) који се одвијају у затворима 
и укључују компоненте за де-радикализацију и раздвајање. Ови програ-
ми првенствено нуде неку врсту саветовалишта или промовишу дијалог 
између затвореника и верских лидера, као што је случај са програмом Је-
мена. Остали програми су још израженији, као што је програм Сингапура 
који захтева новац од муслиманских организација како би пружио финан-
сијску подршку притвореницима и њиховим породицама (El-Said, 2015).

Пошто програми (де)радикализације укључују материјалне и кон-
тра-идеолошке компоненте, тешко је са поузданошћу проценити који 
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су фактори најважнији у омогућавању де-радикализације појединаца. 
Поред ограничених доступних података, такође је тешко проциенити 
ефикасност ових програма. Тренутне и актуелне методе евалуације се 
фокусирају на нешто што се зове „стопе рецидивизма”, тј. број „бивших” 
џихадиста који се поново ангажују у тероризму (Chovdhuri & Hearne, 
2008: 16). Без обзира на њихову теоријску и практичну важност, до сада 
је већина студија радикализације и (де)радикализације фрагментира-
на у одвојене дисциплине и актуелне фокусне области, што наглашава 
различите теоријске приступе и различите аспекте ове појаве. Различи-
тим таласима насиља су се бавили стручњаци различитих географских 
подручја, користећи различите инструменте и често доносећи идиосин-
кратска објашњења. Нарочито талас исламистичког политичког насиља 
током протекле деценије привукао је велики број истраживања о проце-
сима радикализације и дерадикализације (Della Porta & LaFree, 2011:5).

Једини прави академски покушаји у концептуализацији (де)радика-
лизације су учинили John Horgan (2008; 2009; Bjorgo and Horgan 2009) и 
Omar Ashour (2009). Значајно је напоменути да је Aшурова (2009) „(Де)
радикализација џихадиста” једина детаљна и фокусирана студија слу-
чаја (де)радикализације на терену. Ова књига представља прву детаљ-
ну студију о узроцима (де)радикализације у оружаним исламистичким 
покретима. Она се заснива на фронталним истраживањима која укључују 
интервјуе са џихадистичким лидерима, командантима средњег ранга и 
младим симпатизерима, као и бившим службеницима за безбедност и 
државним званичницима. Поред тога, то је и прва књига која анализира 
конкретне услове под којима се може десити успешна (де)радикализација.

Bјørgo and Horgan (Living terrorism behind, 2009) представљају скуп 
упоредних студија случајева с циљем разумевања процеса и услова 
под којима се појединци искључују из тероризма. Док је постојала све 
већа свест о потреби разумевања и спречавања процеса радикализације 
у тероризам, одвајање и дерадикализација од тероризма су дуго била 
занемарена подручја истраживање тероризма. Aутори користе емпи-
ријске податке како би истражили како и зашто се појединци и групе 
ослобађају од тероризма и шта се може урадити како би се то олакшало. 
Осим тога, обимно презентују преглед различитих политика у многим 
земљама које покушавају да олакшају овај процес. Земље обухваћене 
овим обимом укључују: Норвешку, Шведску, Немачку, Колумбију, Јемен, 
Малезију, Сингапур, Индонезију, Саудијску Арабију, Пакистан, Таџи-
кистан, Авганистан и Филипине. Овај волумен служи као прва компа-
ративна анализа програма раздвајања. Информације варирају од земље 
до земље, али већина се фокусира на позитивне резултате различитих 
програма. Међутим, користе се различите мере како би се обезбедила 
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прелиминарна оцена ефективности ових програма, укључујући: стопе 
рецидивизма, стопе криминала, број лица ослобођених уз помоћ про-
грама, број особа које су тврдиле да се одвоје од тероризма, па чак и 
висока стопа запослења учесника.

Demant et.al. (2009) описују још један изазов, са којим се сусрећу уче-
сници програма да (де)радикализације. Првобитно, ови истраживачи су 
намеравали извести истраживање у два града у Холандији, али на крају 
нису успели пронаћи циљну групу за програм који ће се обавити на дру-
гој локацији. Ова потешкоћа указује на то да се програми развијени у 
једној области не могу лако пренети на друге локације.

Такође се може запазити да постоји мало дискусија и истраживања о 
томе да ли су програми одвајања и (де)радикализације обавезни и везани 
за правне поступке, или су пак добровољни, попут аустралијске студије. 
Пронађени су докази о одвајању и де-радикализацијским исходима у по-
правном и не-корективном контексту. Потребно је узети у обзир мере 
исхода за ове различите контексте и пажљиво размотрити процену ових 
исхода. El-Said & Harrigan (2013) извештавају да је судија који је учест-
вовао у програму за де-радикализацију у затворима у Јемену, одредио 
стопу успешности учесника. Ово покреће још једно важно питање за 
будуће истраживаче који разматрају како да дефинишу и операциона-
лизују успех јер судија може другачије дефинисати успех него психолог, 
наставник или члан породице.

Најочигледнија предност политике борбе против тероризма која се 
фокусира на превенцију је његова способност да спречи смрт и повреде 
недужних цивила који би иначе могли постати жртве терористичког 
напада. Штавише, реактивна друштвена поларизациа и позивање на ос-
вету која често прати терористичке акте, може често довести до одмазде, 
а са друге стране, превентивне стратегије могу имати и јасније, ефика-
сније и дугорочније користи (Eijkman, 2011: 2).

До данас успостављени програми дерадикализације углавном су се 
фокусирали на идеолошке факторе, покушавајући „дерадикализовати” 
учеснике кроз дискусију о садржини доктрина и верских тумачења те-
рористичких група. Један од примера овог приступа виђен је у Јемену 
кроз „Одбор за дијалог”. Био је то један од првих програма за де-радика-
лизацију који се темеље на религијском дијалогу са милитантима 2002. 
године како би притвореници прихватили легитимитет режима и спре-
чили даље нападе унутар Јемена. Имплементација ових програма је 
уграђена и изражена кроз низ различитих активности које укључују са-
ветовање, дијалог, контра-идеологију, државну репресију, укључивање 
породице и накнадну негу. Овај приступ се сматра успешним (у Јемену 
је 98% учесника остало ненасилно) и утицало је на програме у Индоне-
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зији, Сингапуру и Малезији (Barret & Bokgari, 2009:173-4; Boucek, 2008, 
2009; Boucek, Beg, & Horgan, 2009:189; Аbuza, 2009:191-211).

Подједнако значајне, компоненте засноване на материјалним добри-
ма су такође главни, ако не суштински део програма за (де)радикали-
зацију. Овај приступ указује на то да идеолошки и теолошки дијалози 
нису довољно снажни фактори да и утицали на милитантне да се одре-
кну употребе насиља. Ови програми нуде економску и социјалну подр-
шку породицама заточеника, пружају обуку за рад притвореницима 
ослобођеним из програма, као и подршку породицама и пријатељима у 
напорима рехабилитације. На пример, програми у Саудијској Арабији 
имају нешто шири опсег који подстиче реинтеграцију учесника са сво-
јим породицама и пружа одређену економску помоћ у постпрограмском 
периоду. Овај програм је чак добио признање за за предузимање свеобу-
хватног приступа и коришћење чланова породице у процесу рехабили-
тације, пружајући обуку за посао, као и проналажење станова за заточе-
нике (Boucek, Beg, Horgan, 2009: 212-223; Stern, 2010).

Gunaratna & Hennessy (2016: 4) су интервјуишући естремисте и тежећи 
да проникну у њихове мотивације и циљеве, покушали да пруже основ за 
изгрдњу стратегијских оквира како би се спречиле друге особе да се ок-
рену тероризму. Пре свега, терористи најчешће виде своје поступке као 
рационалне и стога први корак који помаже у спречавању других да крену 
овим путем јесте препознавање те чињенице. Ако заједница која спроводи 
политику успе да разуме мотивације екстремиста, могуће је надати се да 
се овим мотивацијама и подстицајима могу адекватније супротставити.

Bandura (1990:165) наводи да демократска друштва се често суоча-
вају са дилемом како морално оправдати противмере које ће зауставити 
злочине терора, без кршења сопствених основних принципа и стандарда 
цивилизованог понашања друштава. Jessicа Stern (2010: 98) сваки поку-
шај превенције тероризма или рехабилитације терориста мора бити уте-
мељен пре свега на јасном разумевању шта мотивише људе да се укључе 
у терористичке покрете, као и да из њих изађу. Ове групе често пред-
стављају реакцију на перципирану неправду, персонификацију нечег 
страшног, погрешног, стварног или замишљеног. Ипак, идеологија је 
ретко једини или чак најважнији фактор у одлуци појединца да се узме 
учешће у терористичким активностима. Разлози да људи постану теро-
ристи су разноврсни као и разлози због којих други људи бирају своје 
професије: тржишни услови, друштвене мреже, образовање, индивиду-
алне преференције итд.

Уместо тога, дерадикализација се може сматрати процесом којим се 
појединачна претња за поновно ангажовање у тероризму своди на мини-
мум (Koehler, 2013: 185) Разлози за индивидуалну радикализацију су раз-
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новрсни и доста варирају, што отежава идентификацију општих механи-
зама и путева за процесе дерадикализације (Braddock, 2014: 82-96)

vidino (2008) наводи да је кључна карактеристика свих програма де-
радикализације заправо њихова флексибилност, пошто власти поседују 
изузетан спектар мера и приступа који се примјењују према циљаним 
групама. Мере репресије су, наравно, доступне када власти морају да 
се баве појединцима који су на ивици употребе насиља. Па ипак, ако се 
сматра да је појединац радикализован и још увек „савесан”, власти могу 
користити куративни приступ, примењујући циљане мере дерадикали-
зације које би га у идеалном случају поново везале, тј. интегрисале у дру-
штво. „Претраживачи”, појединци суочени са кризом идентитета и који и 
даље траже своје место у друштву, циљају се низом различитих мера које 
су дизајниране и прилагођене да их усмеравају у тражењу њихових одго-
вора на своја питања у демократским вриедностима, а не у тероризму.

Иако је било доста академских студија о радикализацији и регру-
тацији исламских екстремиста, до недавно је било релативно мало ис-
траживања о дерадикализацији оних појединаца који су регрутовани у 
исламске екстремистичке покрете и организације. Rabasa et.al. (2010: 
14-16) верују да дерадикализација није само процес радикализације 
у обрнутом смеру: она има своје посебне карактеристике, од којих су 
неке прилично различите од фактора повезаних са почетном радика-
лизацијом. Дерадикализација, заправо, може бити посебно тешко спро-
водљива за исламске екстремисте, јер су мотивисани идеологијом која је 
укорењен у велику светску религију.

Mcaulei, Tonge and Shirlov (2010) нуде занимљиву студију пост-ми-
ровног процеса у Северној Ирској и улога коју бивше парамилитарне 
снаге играју у својим заједницама. Ови аутори истичу да су екс-ради-
кали у овом контексту кључни за програме изградње заједнице. Будући 
да се бивши радикали могу посматрати као непријатељи радикалне иде-
ологије, њихови гласови могу дати додатну снагу у вези активности де-
радикализације. Вредност бивших радикала који сарађују у програмима 
де-радикализације потврђују и анализе Horgana and Altiera (2012: 77-84). 
Они такође наглашавају да би, у циљу реализације тог „потенцијала“, 
постојеће програме за (де)радикализацију требало темељно и стално 
процењивати како би се утврдила њихова делотворност и ефикасност. 
Ови аутори даље сматрају да постоји потреба за поузданим подацима о 
самим програмима и јасним показатељима успеха. Оба питања предста-
вљају значајне изазове у антитерористичкој борби.

Борба против насилног екстремизма се у суштини базира на пре-
вентивном приступу контратероризму: приступ који је намењен да се 
појединцима онемогући ангажовање или материјално подржавање иде-
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олошки мотивисаног насиља (Williams, 2015). Каква је карактеристика 
радикалне особе? На који начин стратегија за борбу против тероризма 
мора одговорити на то? Bjørgo (2011:4-6) поставља аргумент да је осла-
њање на типологије или профиле терориста проблематично из угла 
борбе против тероризма. Не постоји једна димензија која одговара свим 
описима терориста; радикали потичу из различитих околности. Према 
томе, политика контра тероризма која се ослања на ове стереотипове 
типичног терориста омогућава многим да се не истакну због тога што 
не испуњавају овај стереотип. Уместо тога, аутор претпоставља да би се 
требале користити динамични континууми, а не статичке позиције при-
ликом формирања политике контра-тероризма.

Horgan & Braddock (2010: 280-283) дефинишу дерадикализацију 
као друштвени и психолошки процес којим се посвећеност појединца и 
укључивање у насилну радикализацију смањује у мери у којој више није 
угрожен учешћем и ангажовањем у насилним активностима. Она подра-
зумева различиту промену код појединаца који су повезани са искључи-
вањем из тероризма: промену на нивоу когнитивног значаја и утицаја, а не 
само физичко елиминисање неког видљивог понашања. Дискусије о (де)
радикализацији подразумевају дугорочне промене у оријентацији што 
за резултат има претпостављени смањени ризик поновног укључивања 
у терористичке активности. Хорган и Браддоцк представљају резултате 
једногодишње пилот студије и дискутују о евалуацији и ефикасности 
програма дерадикализације коришћених у Северној Ирској, Колумбији, 
Индонезији, Јемену и Саудијској Арабији. Аутори заговарају употребу 
Мулти Аттрибуте Утилити Технологије (МАУТ) као обећавајућег новог 
емпиријског инструмента за процену сличних иницијатива. Ова алатка 
идентификује и тежи циљевима повезаних са програмом, а затим се алат 
користи да процени колико добро тај програм испуњава дата очекивања.

Узимајући у обзир да догађаји и околности детерминишу околности 
да људи гравитирају на насилном екстремизму, практичарима није лако 
да утврде који тип личности је највише склон радикализацији. Као што 
поједини фактори могу привући људе ка насилном екстремизму и те-
роризму, такође, исти ти фактори могу промовисати и подстаћи и дера-
дикализацију и раздвајање (Ali, et al. 2017:2). Многе садашње интерпре-
тације борбе против насилног екстремизма обухватају активности које 
су претходно описане као контра-радикализационе и које УН дефинишу 
као „одвраћање” (потенцијално радикализоване) особе од преласка кри-
тичне „линије” и „постајања терористе” (McCants & Watts, 2012).

Процес дерадикализације или одвајања од тероризма треба посма-
трати као једну од три широке фазе у циклусу радикализацијe поје-
динца – „постајање терористе”, „бити терориста” и „одлазак из терори-
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зма” – наглашавајући релевантност идентитета и нормалност раздва-
јања (Barrelle, 2015: 130). Такође је неопходно стимулисати и охрабрити 
пребацивање и конверзију слободних и затворених терориста и пронаћи 
начине да се смањи подршка и регрутовање у терористичке организа-
ције. Најзад, али не најмање важно: супротставити се идеологијама, ин-
доктринацији и пропаганди секуларних и нехилистичких терориста и 
покушати да их победе у рату идејама, где се терористи интензивно боре 
за срца и мисли других терориста (Schmidt, 2012: 77).

Дерадикализацију не треба сматрати меком стратегијом, јер на стра-
тешком плану, настоји да спречи даљу ескалацију насиља. Штавише, то 
чини раздвајање и дерадикализацију различитим, јер дерадикализацију 
ствара повољне услове за дијалог и она је стога важан стратешки инстру-
мент у борби против тероризма. У Европи, земље попут Холандије и 
Велике Британије следе ове програме са великим интересовањем, као 
и у Азији и Северној Африци где први резултати дерадикализационих 
програма показују резултате (Schmidt, 2012: 77). Програми борбе против 
насилног екстремизма и тероризма широм света драматично варирају, 
од пројеката који имају за циљ промене у понашању оних који изазивају 
и подстичу идеје и веровања, кроз активности усмерене на изградњу со-
цијалне кохезије (Harris-Hogan, et.al. 2015: 1).

Из искустава са различитим инструментима за борбу против терори-
зма и истраживањем на овом пољу, Ginkel (2011: 24) тврди да се могу стећи 
важна научна искуства и закључци о контра радикализацији, де-радика-
лизацији и кориштењу контра-наратива. Јасна препорука је потреба за 
добро циљаним, прилагођеним и пропорционалним мерама, јер једно 
изоловано прилагођавање приступа очигледно неће бити делотворно.

У својој опсежној студији о механизмима дерадикализације, Kohler 
(2016: 10) преиспитује и анализира програме који се фокусирају на 
помоћ појединцима и групама након напуштања терористичке групе 
и насилног радикализма. Он критички процењује основне идеологије 
(програме дерадикализације и раздвајања) које се користе као оружје 
за реинтеграцију и рехабилитацију у друштво, наравно, гледајући и на 
спречавање даљег укључивања у оквиру насилних покрета. Са друге 
стране, академска и практична критика процеса „секуритизације” соци-
јалних програма изражавају страх да полиција, обавештајне службе и 
чак и војне организације полако уништавају примарне факторе успеха 
ових програма – њиховог цивилног друштва и „меких” приступа – усва-
јањем и коришћењем истих као алата за класични репресивни начин 
рада (нпр. прикупљање обавештајних података, идентификација опас-
них појединаца и надзор). Треба нагласити да је велика већина ових про-
грама широм света тренутно у фокусу од стране полиције, обавештајних 
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или војних снага. Иако ови ефекти у великој мери зависе од многих аспе-
ката (нпр. актера, циљне групе, дефиниција, радних стандарда, циљева), 
међународна академска и политичка расправа о природи, обиму и 
структури ових програма је и даље веома разноврсна и контроверзна.

Програми дерадикализације могу бити потенцијални одговор на 
проблем шта се ради са затвореним верским екстремистима, али ефи-
касност ових програма није сасвим позната. Johnston (2009: 2) покушава 
да пружи одговор на неколико битних питања о ефективности програма 
дерадикализације: Да ли су ови програми ефикасно решење за преусме-
равање и рехабилитацију великог броја затворених екстремиста? Које су 
кључне компоненте програма дерадикализације верских екстремиста и 
како се они упоређују са фактори који се огледају у раздвајању од дру-
гих врста антисоциалних група, укључујући терористе, банде, култове 
и расистичке групе? Које су сличности и разлике међу актуелним про-
грамима? Да ли постоје одређене праксе које су се показале успешним 
или неуспешним? Постоје ли постојећи програми који су јединствени за 
њихов контекст и културу унутар сваке државе или се могу применити у 
различитим окружењима?

Demant & De Graaf (2010: 410) истражују активности владе у борби 
против тероризма у Холандији кроз студију случаја. Аутори упоређују 
владин одговор на Moluccan, аутохтоне становнике на Малуку остр-
вима, њихове акције у седамдесетим годинама и исламску радикали-
зацију у периоду након 9/11, закључујући да владине интервенције и 
дискурс који су произведени или ојачани таквим интервенцијама могу 
имати значајан утицај на напоре за дерадикализацију. Према њиховом 
мишљењу, операције инфилтрације, хапшења и осуђујуће пресуде су 
важне, али истовремено, конкретни инструменти политике тиме могу 
послати поруку која само слабо подржава или чак подрива ове политике. 
На пример, хапшењем једног радикализованог појединца, власти би у 
кратком року могла уклонити једну особу са радикалне (терористич-
ке) сцене, али ова интервенција може радикализирати још три особе на 
дужи рок. Дакле, битна је порука, представљање владине политике кроз 
јавни и политички дискурс и њена перцепција радикализације, јер су то 
елементи који су најважнији у либералним демократијама.

Feldstein (2015:1) сматра да иако је дерадикализација исламских 
екстремиста и терориста, као праксе и концепта, још увек у повоју, ова 
проблематика може упутити и помоћи креаторима политике који раз-
мишљају о таквим програмима да дефинишу кобинацију приступа који 
одговарају контексту у матичној земљи. Са појавом исламске државе у 
Ираку и Сирији (ИСИС), земље широм света, укључујући и Велику Бри-
танију, имплементирале су програме дерадикализације усмерене на 
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повратак исламских екстремиста из Ирака и Сирије. John Horgan (2014) 
користи појам „психолошко раздвајање” које се односи на промену ста-
вова или уверења, што можда и не доводи до процеса потпуног удаља-
вања од екстремистичког понашања. Ова дефиниција наглашава могућ-
ност да многи бивши екстремисти могу прекинути насилно или анти-
социјално понашање, али и даље промовисати снажне анти-социјалне 
идеје и политичке циљеве (Barrelle, 2010: 4).

Ashour (2008:11, 2009: 5) описује дерадикализацију као још један 
процес релативне трансформације унутар исламистичких покрета, у 
којем радикална група преусмерава своју идеологију и де-легитимизи-
ра кориштење насилних метода за постизање политичких циљева. Ове 
групе гравитирају ка прихватању постепених друштвених, политичких 
и економских промена унутар плуралистичког контекста.

Blackwood et.al. (2016: 602) сматрају да је кључна ствар у вези спро-
вођења дерадикализације детектовање и препознавање рањивих група у 
друштву односно препознавање (и указивање) на „рањивости” (дефини-
сане као „особе које због својих околности, искустава или стања ума су 
отворене за регрутовање од стране насилних екстремиста”). Разликују 
се унутрашњи фактори појединца (нпр.„криза идентитета”, „ниско само-
поштовање”, „социјална искљученост”) и оне изван контроле појединца 
(„спољна политика”, „медији”, „групни идентитет”). Неопходно је истра-
жити како су такви фактори повезани како би људи били подложни на-
силничкој екстремистичкој поруци.

Renares (2011: 780) наводи да је истраживање на индивидуалном 
нивоу анализе узрока тероризма, усмерено на питање, зашто и како 
људи напуштају тероризам, а актуелна литература се разликује између 
раздвајања и дерадикализације. Концептуално изградња ове разлике, 
иако не у потпуности у складу са дефиницијама предложеним у тим пр-
вобитним радовима, огледа се у томе, што се раздвајање фокусира на 
модификацију понашања и односи се на процес којим особа прекида 
своје учешће у активностима повезаних са терористичким насиљем; де-
радикализација наглашава промену ставова.

Fink & El-Said (2011) тврде да су напори за промовисање „дерадика-
лизације”, резултирали су заступљеношћу у великом броју земаља, често 
као део ширих стратегија противрадикализације које теже првенствено 
спречавању усвајања насилних екстремистичких идеологија или пона-
шања. Неки од њих су више формални програми рехабилитације, са добро 
дефинисаним агендама, институционалним структурама и посвећеним 
пуним радним временом, док су други слабија комбинација друштвених 
и политичких иницијатива. Webber et.al. (2017) су вршили истраживања 
утемељена на теорији значаја, имала су за циљ да испитају како функци-
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онишу делотворни дерадикализацијски програми. Овде се идентификују 
три основна покретача радикализације: индивидуална мотивација за 
лични значај, културне идеологије које наговештавају насиље као сред-
ство значаја и друштвене мреже које подржавају такве идеологије.

Интервенција се такође може усредсредити на друштвени контекст 
око примарних циљева ових група. Овај друштвени контекст укључује 
заједницу, породицу и пријатеље и професионалце са „прве линије” који 
раде са циљним групама (социјални радници, полиција). Добар пример 
интервенције која се фокусира на заједницу је програм превенције екс-
тремизма од стране Већа муслимана у Велсу. Овај програм укључује 
подизање свести о радикализацији у заједници, обуку чланова заједнице 
и часове енглеског језика за Имаме (Braga & veisburd, 2012).

Lambert (2008: 31-34) у својим истраживањима разматра сарадњу 
између лондонских полицијских програма, дела Контактне јединице за 
муслимане (MCU) и програма муслиманске заједнице. Ови напори де-
монстрирали су тактику меког приступа и приступ одоздо према горе 
како би убедили младе у Лондону да одбију регрутовање у груп попут 
АК-а. Ламберт закључује извештај са расправом о импликацијама пове-
зивања тероризма са свим исламским идеологијама и забринутост коју 
понављају бројни други научници. Boucek (2008) описује програме пре-
венције, рехабилитације и праћења у Саудијској Арабији (PRAC). Он даље 
објашњава структуру програма и различите агенције које су укључене 
у њихову имплементацију. Они варирају у опсегу од програма који се 
фокусирају на информисање јавности и комуникацију, до програма који 
имају за циљ спречавање екстремизма у школама. Од посебног инте-
реса у овој студији су програми који се фокусирају на рехабилитацију и 
накнадну заштиту затвореника осуђених за насилни екстремизам. Кроз 
интервјуе са званичницима Саудијске Арабије, Boucek напомиње да су 
стопе рецидивизма биле мање од 1 до 2 посто. Иако резултате евалу-
ација ових програма треба пажљиво посматрати, јер статистика о сто-
пама рецидивизма пружа искључиво влада Саудијске Арабије, позадина 
и преглед саудијских програма су свеобухватни и ефикасни. Аутор даље 
наглашава да је разумевање програма рехабилитације у Саудијској Ара-
бији намењеног исламистичким екстремистима и милитантима, веома 
важан јер је то програм који је „најбоље финансирани и најдужи про-
грам континуирано вођен” (64-65). По речима овог аутора, програм, који 
карактерише широка социјална подршка затвореницима и породицама, 
вероватно је модел контра радикализације намењен западним партне-
рима, као што је Велика Британија. Све у свему, ови налази илуструју 
да су примарни емпиријски подаци релативно оскудни и да су процене 
интервенција углавном „анегдотске” природе.
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Међу профилима терориста, једна карактеристика која је донекле 
изненађујућа јесте преваленција високог образовања међу овим поје-
динцима у Великој Британији. Овај налаз је резултирао у томе да уни-
верзитети постану мете мера борбе против тероризма због перцепције 
да радикализација „цвета” унутар универзитета. Brown & Saeed (2015) 
анализирају ове импликације за студенте путем анализе студентских 
наратива. Они сматрају да такве мере безбедности ограничавају сту-
дентски активизам и негативно утичу на искуство универзитета на 
ученике. Јединствено, аутори се фокусирају на женске муслиманске 
студенте, разлику коју често занемарују други чланови. Политике које 
ограничавају муслиманске жене да носе религиозну одећ, често огра-
ничавају њихову способност да буду политички активни као ученици. 
Аутори користе разговоре са британским муслиманским женама и па-
кистанска искуства како би извели своје закључке о последицама мера 
за борбу против тероризма на универзитетима.

Chowdhury & Krebs (2009) истражују стратешку употребу особа које 
имају умерене ставове, посебно у политици, од стране држава, како би 
маргинализовали екстремисте. Аутори тврде да „умерени” нису прет-
ходно постојана, добро дефинисана или стабилна група, већ су иденти-
фиковани њиховим јавним самоопредељењем. Поред употребе насиља 
ради борбе против тероризма, државе користе меку моћ приступа или 
приступа за освајање „срца и умова“ становништва. У оквиру ове стра-
тегије, умереници се могу користити за маргинализацију радикала на 
теолошком нивоу. Предност кориштења ових појединаца у борби про-
тив радикализације је кредибилитет коју такве особе имају у исламској 
заједници. Државе често препознају предности коришћења „умерених” 
и стога настају партнерства са овим појединцима.

Користећи Холандију и Велику Британију као студије случајева, 
Eijkman (2011) разматра превентивне противтерористичке мере у ЕУ и њи-
хове потенцијалне дискриминаторне нежељене ефекте. Аутор наглашава 
импликације политике за право на приватност, слободу изражавања, сло-
боду вероисповјести, слободу кретања, права етничких и верских мањина, 
између осталог. За разлику од других чланака, овај наглашава законске и 
политичке реформе које су се догодиле као резултат стратегија за борбу 
против тероризма. Чланак позива на емпиријску евалуацију програма 
противтероризма који су транспарентни и непристрасни.

Hirschfield et.al. (2012) у свом свеобухватном извјештају анализирају 
програме које су проводили млади прекршајни тимови (ИОТс) у Ује-
дињеном Краљевству као део Стратегије за превенцију из 2008. године. 
Извештај укључује 12 студија случаја од укупно 48 пројектних локација, 
прикупљање података о пројектним интервенцијама и активностима, 
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71 интервју са практичарима међу свих 48 локација и систематски пре-
глед литературе. Што се тиче пројеката, већина је укључивала је неку 
врсту дијалога и дебата радећи с младим муслиманским мужевима, 
понекад онима искључиво у затворском систему. Од 48 пројеката, 22 су 
биле више усмерене ка инклузији / ангажовању младих, док је 26 било 
директно везано за спречавање насилног екстремизма. Аутори сматрају 
да је најчешћи метод који су пројекти користили за процену програма 
кориштење писаних образаца за повратне информације које је извршио 
учесник. Од 48, 12 пројеката су користиле мере пре и после интервенције 
како би утврдиле да ли су се ставови учесника променили. Уопштено 
говорећи, аутори примећују да су за пројекте засноване на тим евалу-
ацијама уопштено позитивни привремени налази, иако није познато 
више детаља.

Lousberg, Griffeioen-Ioung, Dievre and Goetz (2010) истичу је да би 
пријатељи и породица могли да служе као заштитни фактори у процесу 
дерадикализације. Нпр. интервенције које се фокусирају на професио-
налце прве линије је покушај де-радикализације филипинске владе где 
се затворско особље образује у препознавању радикализације стварањем 
свести о претњи и опасности радикализације (Јонес & Моралес, 2012). 
Bakker (2015) поставља птање какав је приступ ЕУ на пољу борбе против 
радикализације? Да ли је ово свеобухватан и доследан приступ с обзи-
ром на оно што се зна о радикализацији? Аутор упоређује стратегију ЕУ 
против тероризма с тренутним знањем о радикализацији и контра ради-
кализацији. Он закључује да, иако је Стратегија ЕУ свеобухватна и кон-
зистентна, она се неуједначено примењује у свим државама чланицама.

Истраживање Silkea (2008) међутим, помаже нам да објаснимо неке 
демографске факторе који су од велике помоћи у дерадикализацији. 
Он предлаже да је велика већина терориста млада (у касним тинејџе-
рима или раним двадесетим) и мушкарци.Он подржава ову теорију по-
зивајући се на унакрсне студије о насилном злочину, који показују да 
се више криминала уопште дешава од тинејџера и младих него у било 
којој другој старосној категорији и да спремност да се укључе у терори-
зам показују мушкарци између 15 и 18 година. vidino & Hughes (2015) 
разматрају статус три пилот-програма борбе против тероризма у САД и 
идентификују кључне изазове америчке антитерористичке стратегије: 
недостатак савезног финансирања, недостатак водеће агенције и отпор 
муслиманских заједница. Аутори сугеришу да генералне превентивне 
мере треба да се примењују само у ограниченим случајевима, нарочито 
зато што су америчке муслиманске заједнице већ генерално добро инте-
грисане у америчко друштво у поређењу са Европом. Уместо тога, аутори 
тврде да фокус администрације треба да буде на интервенцијама.
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Закључак

У прегледу релевантне литературе из области дерадикализације 
се запажа дисјунктура између углавном идеолошког фокуса садашњих 
програма дерадикализације и фактора који утичу на увођење поједи-
наца у терористичке организације и излазак из њих. Из прегледа се може 
запазити значајна конзистентност у мотивацији за улазак и излаз у теро-
ристичке групе, потенцијални правци за побољшање ефикасности про-
грама дерадикализације и области за даље истраживање. Ови налази ука-
зују на то да промена у методологији програма дерадикализације може 
дати значајно побољшане резултате. Литература о дерадикализацији и 
„депрограмирању” указује на централни значај афилијативних фактора 
у појединачним мотивима за улазак и излазак из терористичких органи-
зација. Па ипак, ниједан од програма дерадикализације који су уведени 
у ова три контекста значајно се баве оним мотивима за које се утврди да 
утичу на одлуке уласка и изласка. Уместо тога, програми дерадикали-
зације и „раздвајања” су углавном, мада не искључиво, фокусирани на 
идеолошке дискусије (у дерадикализацији и депрограмирању), или на 
још генерализованију социјалну регулацију, укључујући контролу кри-
минала. У сваком случају, програм дерадикализације усваја приступ 
који се лако може имплементирати у погодном окружењу.

Могло се запазити да литература о терористичким мотивима, указује 
би на то да дерадикализација, тј. трансформација идеологије, не би тре-
бала бити примарни фокус програма који желе да подстакну раздвајање од 
терористичких активности. Ако су закључци о мотивима уласка и изласка 
тачни, онда се очекује да програми који траже одвајање од терористичких 
организација оспоравањем терористичке идеологије имају ограничену 
ефикасност. Из прегледа литературе о дерадикализацији, указује на цен-
трални значај афилијативних фактора у вези са појединачним мотивима 
за улазак и излазак из одговарајућих организација. Па ипак, ниједан од 
програма за раздвајање који су уведени у ова три контекста значајно се 
баве оним афилијским мотивима за које се утврди да утичу на одлуке ула-
ска и изласка. Уместо тога, ови програми ангажовања у великој мери се 
фокусирају на идеолошке расправе (у дерадикализацији и депрограми-
рању), или на још генерализованијим социјалним прописима, укључујући 
контролу криминала. У сваком случају, програм раздвајања усваја при-
ступ који се лако може сместити и спровести у погодном окружењу.

Иако литература сугерише да идеолошки фактори нису од примар-
ног значаја у мотивисању за улазак или излазак појединаца из теро-
ристичких организација, идеолошка уверења која се усвајају у органи-
зацији – а когнитивна дисонанца која може бити изазвана напуштањем 
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таквих веровања може бити међу факторима који могу онемогућити из-
лазак особе чији су други мотиви за учешће елиминисани. Овај ефекат 
може бити нарочито изражен за појединца који је учествовао у насилним 
делима оправданим идеологијом организације.

Затим, неке препоруке за доносиоце политике могу се извести из 
прегледне литературе, мада је нагласак мало другачији од оног за друге 
кључне групе, које су у великој мери усредсређене на превенцију. Про-
мовисање мера превенције или де-радикализације може се вршити од 
стране екс-радикализованих особа и они могу играти кључну улогу у 
програмима изградње заједнице након насиља. Наше истраживање је до 
сада подразумевало преглед литературе, који је, у суштини, давао широк 
преглед о теоријама око психолошких механизама иза радикализације и 
импликације тренутних студија за кључне групе ТЕРРА. У целини, емпи-
ријска литература која се односи на радикализацију и дерадикализацију 
показује сложене дизајне и интерактивне ефекте и варира у смислу ње-
гове близине радикализованим идеологијама и насилничком понашању. 
Ово истраживачко тело је такође у релативно раној фази развоја и захте-
ват ће детаљну истрагу и елаборат.
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1МрМилошЂорђевић*1

КАКО ЉУДИ КОМУНИЦИРАЈУ

(Мирко Милетић, Марко М. Ђорђевић, Од знака до хипертекста,
Факултет педагошких наука/Сербика, Јагодина/Београд, 2018)

У књизи Од знака до хипертекста, коаутора Мирка Милетића и Мар-
ка М. Ђорђевића, комуникологији као интердисциплинарној науци о 
комуницирању приступљено је, кроз једанаест садржинских целина, на 
иновативан, научно утемељен и теоријски развијен начин, уз указивање 
на најважније парадигме у истраживању, разумевању и објашњењу сло-
женог феномена комуницирања.

Милетић и Ђорђевић опредељују се за социоантополошки научни 
оквир и о томе се изјашњавају већ на почетку књиге, у Предговору, на-
глашавајући: „Наслов ове књиге, Од знака до хипертекста, указује да 
су се аутори, бавећи се и новим феноменима у комуникационој пракси 
човека, вратили почетку, знаку као основној јединици комуницирања, 
са телеолошком мотивацијом да у комуникологији, до сада неупитно, 
разграничење појмова – субјект/и комуницирања, садржај комуници-
рања и посредници у комуницирању – задрже и у потпуно измењеним 
медијским условима. Нову медијску и, шире, комуникациону праксу 
није могуће истраживати и објашњавати, без одговора на кључно питање 
за којим се трага у комуникологији: Како људи комуницирају? А одговор 
на питање – како људи комуницирају данас, захтева објашњење како су 
комуницирали од настанка човека, свесног и друштвеног бића ᾽осуђе-
ног᾽ на комуницирање. Тим пре што је књига написана о социоантропо-
лошком херменеутичком кључу, којим се отварају ᾽врата᾽ промишљања 
комуницирања као искључиво људског својства.”

У књизи Од знака до хипертекста, аутори су, како истиче рецезенткиња, 
проф. др Илијана Чутура, „ослањајући се на релевантну научну литера-
* Контакт: djordjevicmilos@yahoo.com 



Милош Ђорђевић390

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 389-392

туру, консеквентно изложили и критички сагледали досадашње приступе 
проучавања комуникологије, и дали своје аутентично тумачење актуелних 
комуниколошких питања и тема, првенствено кроз залагање за увођење 
нових научних дисциплина, попут Методике медијског описмењавања.”

Уз значајну теоријску димензију, књига Од знака до хиперетекста 
је заокружена и као модерно штиво, које актуелношћу и тематским од-
ређењем, елаборацијом садржинских целина, а посебно својим истра-
живачким делом, представља новину у области комуниколошке литера-
туре. На више од две стотине страница, аутори се изјашњавају о највећем 
броју појмова који у комуникологији имају категоријални значај, али 
смело закорачују и у инспиративни простор објашњавања нових фено-
мена у комуникационој пракси човека, који се појављују „на таласима 
научнотехнолошке, као првенствено информационе револуције. Те про-
мене најбелоданије се манифестују у, готово, потпуној релативизацији 
простора и времена, стварности и виртуелности, истине и привида у 
људским интеракцијама, захваљујући до краја изведеној пролиферацији 
и конвергенцији традиционалних масовних медија, и експлозивном раз-
воју тек ᾽јуче᾽ насталог новог медија – интернета, који својим мултиме-
дијским потенцијалима већ постаје својеврсни унимедиј и, последично, 
метамедиј.”

У свим анализама и поставкама проблематизује се једна од најваж-
ниих тема у савремености – међузависност медија и друштва, са стано-
вишта последица које битно измењена медијасфера изазива у друштву, 
тј. друштвеној структури, односима и процесима, посебно када је реч о 
новим стартегијама и техникама медијског као социјалног инжењеринга.

У рецензији проф. др Добривоја Станојевића, наводи се да, аутори 
„правовремено и поуздано укључују најновија сазнања у области кому-
никације и савремених медија. Истовремено се води рачуна о неопход-
ности преиспитивања проверених темеља назначених области. Са много 
поуздане истраживачке одважности аутори преиспитују широке кому-
николошке и медијске области од проучавања знака до контекстуализа-
ције широких сложених медијских ᾽порука᾽, проблема и начела медијс-
ке писмености све до наратолошких поља као самосталне семиотичке 
дисциплине како је тврдио Ролан Барт. Бавећи се терминолошким поде-
лама и разликама у комуниколошким областима ови аутори долазе до 
заједничких комуникативних супстрата. То је добра припрема за даље 
изучавање свих нових облика комуникационе праксе од разговора до 
дискурсних комплекса.”

Аутори су самосвојно уграђени у свет својих сагледавања, али дозво-
љавају и делотворна искорачења читалаца у смеру којим би се облико-
вала неопходна, најпре образовно-васпитна питања о смислу постојећег 
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медијског сагледавања стварности и уочавању улоге медија у новонас-
тајућој друштвеној стварности као посебно освешћеној позадини сваке 
перцепције.

У својим тумачењима комуницирања, класичних масовних медија и 
интернета Милетић и Ђорђевић преиспитују спољне и унутрашње гра-
нице нове семантике. Рецензенткиња, проф. др Дивна Вуксановић, пре-
поручујући ову књигу за објављивање, сматра да је „угао промишљања 
комуникологије Милетића и Ђорђевића, ситуиран у семиотичку пер-
спективу тумачења, што значи да је полазиште науке о комуницирању, 
једноставно – знак. Наиме, са становишта семиологије – уже семантике 
– третирани су комуниколошки процеси и дефинисано је поимање акту-
елних видова комуницирања, што сеже све до феномена мрежног инте-
раговања и успостављања тзв. хипертекстуалних релација, релевантних 
за савремене процесе означавања.”

Kњига Од знака до хипертекста, захваљујући дубинском стручном 
мовенсу аутора, испуниће неопходну празнину савремених медијских 
истраживања и бити предмет интересовања свих који се, захваћени 
медијским менама, баве медијима или се, по сили прилика, медији 
баве њима. Утолико пре, ако се има у виду и језичко-стилска комуни-
кабилност целине текста у књизи, видљива већ у свим насловима њених 
делова, поглавља и одељака, који представљају прецизне путоказе (нпр. 
Знак: основна јединица комуницирања или Медији и образовање: сусрет са 
будућношћу) кроз тематске јединице у књизи.
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1Мср Невена Милетић Сарић*1

КЊИЖЕВНОСТ,НОВИНЕ,ИДЕНТИТЕТ

(Наташа Симеуновић, Бајић, Књижевност у српским новинама – анализа 
новинских садржаја о књижевности, Мегатренд универзитет, Београд, 2018)

На почетак своје монографије о књижевности у српским новинама 
Наташа Симеуновић Бајић поставља занимљив цитат Борислава Пекића 
– Где се стиже одређено је оним одакле се полази – скрећући пажњу већ на 
тај начин на исконску дубоку везу са прошлошћу и наслеђем.

Ова монографија преиспитује улогу књижевности у обликовању кул-
турног и националног идентитета Србије на почетку 21. века. Зашто? Зато 
што је управо књижевност у прошлости представљала један од основних 
чинилаца идентитета ове земље. Монографија се састоји од пет погла-
вља која покривају неколико аспеката односа између штампаних медија 
и књижевности а кроз концепте масовне/медијске културе и културног 
идентитета: Концептуална одређења, Књижевност у савременом медиј-
ском окружењу, Резултати истраживања, Есејистичка упоредна разма-
трања, Закључна разматрања.

Циљ спроведеног истраживања у дужем временском периоду, од 
2003. до 2008. године, био је да се препознају, издвоје и дефинишу теме о 
књижевности у дневним новинама у Србији. На тај начин Наташа Симе-
уновић Бајић актуелизује важно питање које се проучаваоцима медија, 
културе и књижевности намеће, а то је у којој мери је књижевност уопште 
присутна у медијском простору Србије. Резултати истраживања потвр-
ђују полазне претпоставке да процеси културне и медијске производње 
подржавају постојећу економску, политичку и друштвену хијерархију; да 
тржишни принципи и механизми естрадизације књижевности утичу на 
омекшавање новинарског критичког односа према књижевним садржа-
јима; да културна глобализација потискују националну књижевност. Зато 
* Контакт: nevena.miletic@dksg.rs
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Наташа Симеуновић Бајић врло исправно закључује да је књижевност, 
као најзначајнији израз српске културе и националног идентитета, битно 
променила свој изглед, форму и улогу, јер се систематским институцио-
налним заборављањем књижевне баштине поништава уметничко достиг-
нуће српске књижевности, а у дневним новинама константно афирмише 
статистика читаности и производња тзв. књижарских хитова. Наташа Си-
меуновић Бајић из тог разлога наглашава важност културног идентитета 
који није стабилна категорија:

Он се мења и те промене су подложне многобројним утицајима. Он 
поседује прошлост, садашњост и будућност. Међутим, мера партици-
пирања прошлости, тј. културног наслеђа и културног памћења у сада-
шњем тренутку и у будућим пројекцијама културног идентитета изу-
зетно је важна за мале културне заједнице као што је Србија. На изградњу 
културног идентитета Србије књижевност је у прошлости имала један од 
пресудних утицаја. Културни идентитет је у неким периодима готово 
био обележен условљеношћу књижевног стварања. Зато не смемо изгу-
бити свест о значају књижевног и културног идентитета.

Монографија др Наташе Симеуновић Бајић комбиновањем раз ли-
чи тих истраживачких метода (квантитативна и квалитативна анализа 
садржаја, дискурзивна анализа, различите врсте текстуалних анали-
за) оснажује емпиријску заснованост истраживања и омогућује бољи 
начин сагледавања медијског односа према књижевницима, књижевним 
делима и књижевности у целини. Рад представља врло вредан покушај да 
се подстакне критички однос друштва према стандардима у новинарству 
и да се дају смернице за промене у медијској политици према књижевно-
сти и култури.

Значај монографије „Књижевност у српским новинама – анализа 
новинских садржаја о књижевности” заснован је на чињеници да нема 
довољно истраживања која испитују проблематику представљања књи-
жевних тема у штампаним медијима у дужем периоду, као ни квантита-
тивних истраживања која су у овом смислу врло ретка.
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1Мр Нина Марковић*1

УСУСРЕТЗНАЧЕЊУ

(Марија Боранијашевић, Књижевно дело, превођење, значење,  
Јасен, Београд, 2017)

Научна монографија Марије Боранијашевић Књижевно дело, прево-
ђење, значење представља резултат ауторкиног дугогодишњег истражи-
вања. Настала је на основу одбрањене докторске дисертације на Факул-
тету за културу и медије Универзитета „Џон Незбит” под називом Досе-
зање изоморфизма значења у превођењу књижевних дела – комуниколошки 
приступ и представља једно од ретких дела ове врсте објављених код 
нас. Наиме, реч је о мултидисциплинарном делу које припада трансла-
толошко-комуниколошком научном оквиру. Ауторка у монографији 
излаже резултате свог вишегодишњег истраживања, као и богатог иску-
ства у области превођења како са енглеског на српски, тако и са српског 
на енглески језик.

Текст научне монографије Књижевно дело, превођење, значење има 360 
страница и садржи: Реч ауторке, Садржај, Увод и интегрални текст моно-
графије који чине три дела – I Превођење и проблеми превођења, II Зна-
чење и изоморфизам значења и III Упоредна анализа садржаја. Након 
тога следе Закључна разматрања, попис коришћене литературе који 
садржи 128 библиографских јединица, Апстракт на енглеском језику и 
Белешка о ауторки.

После уводних напомена, у првом делу монографије под називом Пре-
вођење и проблеми превођења, а у првом поглављу под називом Основе пре-
вођења, ауторка је учинила осврт на историју и теорију превођења. Затим 
су елаборирана питања у вези са врстама, различитим концепцијама и 
основним теоријским моделима превођења. У наредном поглављу ауторка 
се бавила проблемима превођења говорећи о формалној кореспонденцији 
* Контакт: nina.markovicc@gmail.com; nina.markovic@eeas.europa.eu
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и преводној еквиваленцији, губицима и компензацијама у процесу прево-
ђења, појму референције и референтног оквира, као и тумачењу насупрот 
превођењу. У последњем поглављу првог дела пажња је посвећена прево-
диоцу и превођењу. Истражени су појам и улога медија и медијатора у 
комуницирању, улога преводиоца као медијатора у процесу комуници-
рања, а приказане су и анализиране претпоставке компетентности прево-
диоца као медијатора у процесу превођења књижевних дела.

Други део монографије носи назив Значење и изоморфизам значења и 
структуриран је у два поглавља. У првом, под називом Појам и врсте зна-
чења, ауторка се бави дефинисањем појма значење, као и питањима лек-
сичког и реченичног значења, денотативног и конотативног значења, док 
је посебна пажња посвећена истраживању херменеутичко-семиотичких 
проблема досезања значења књижевног текста. У другом поглављу дефи-
нисан је појам изоморфизма значења и објашњене су четири варијације 
изоморфизма значења до којих може доћи у комуницирању, а то су: до-
словност значења, ширење, сужавање и губитак значења.

У трећем делу монографије ауторка је извршила упоредну ана-
лизу садржаја одабраног узорка који се састојао од три књижевна дела 
која припадају трима различим књижевним родовима. Реч је о роману 
Старац и море Ернеста Хемингвеја, драми Дуго путовање у ноћ Јуџина 
О᾽Нила и песми Гавран Едгара Алана Поа. Упоредна анализа је извршена 
на корпусу који обухвата оригинална дела на енглеском језику и њихове 
доступне преводе на српски језик. Свако дело понаособ анализирано је 
у посебним поглављима на граматичком, семантичком и прагматичком 
нивоу анализе. Док се на граматичком нивоу ауторка детаљно бави ана-
лизом употребе глаголских времена у енглеском и српском језику, гла-
голског вида, начина и стања уз осврт на синтаксичку структуру рече-
нице, на семантичком нивоу заступљена је лексичка анализа јединица 
различитог обима. Док семантичка анализа представља анализу лексе-
ма ван контекста, прагматичка анализа ставља акценат на конкретан 
контекст. Осим тога на семантичком нивоу ауторка се бави питањима 
језичког, а на прагматичком питањима ванјезичког контекста.

Након извршене анализе, резултати и коначни закључци презенто-
вани су у поглављу под називом Закључна разматрања.

Текст је написан компететно, књижевним језиком, уз адекватну упо-
требу научно-стручних термина, углађеним, јасним и језгровитим сти-
лом. Реченице су кохерентне и недвосмислене. Тон је пригодно и одме-
рено дидактичан, како и приличи делу овe врсте.

Применом методе анализе и синтезе, компаративне методе и методе 
студије случаја, ауторка критички анализира процес превођења књи-
жевних дела и презентује остварене научне резултате који могу допри-
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нети побољшању процеса превођења књижевних дела са енглеског на 
српски језик, као и преводилачке праксе уопште.

Оригинални научни допринос монографије огледа се у истраживању 
феномена досезања изоморфизма значења у процесу превођења књижев-
них дела и потврђивању полазног становишта да у процесу превођења књи-
жевних дела несумњиво долази до различитих степена изоморфизма зна-
чења. Овај феномен је готово неистражен у домаћој литератури, посебно у 
корелацији са процесом књижевног превођења, те ова монографија пред-
ставља једно од првих научних дела ове врсте код нас. С обзиром на мул-
тидисциплинарност која се огледа у транслатолошко-комуниколошком 
научном оквиру коме припада ово научно дело, ауторка, анализирајући 
одабрани узорак са језичког и комуниколошког становишта, наглашава 
да се од преводиоца осим језичких захтевају и одређене комуникационе 
компетенције. Језичке компетенције подразумевају његово потпуно вла-
дање како језиком-извором тако и језиком-циљем, и тачност превода на 
граматичком и семантичком нивоу, а на ширем плану неопходно је по-
знавање друштвено-историјског контекста и прилика у време настанка 
предметног књижевног дела, психо-социјалних услова који су у великој 
мери обликовали самог аутора, као и миљеа из кога је потекао. Комуника-
ционе компетенције обухватају способност препознавања и анализе свих 
аспеката комуникационе ситуације како би превод и на прагматичком 
нивоу био коректан и у потпуности одговарао оригиналном делу, тако да 
се релација оригинално књижевно дело – читалац оригинала не би умного-
ме разликовала од релације преведено књижевно дело – читалац превода.

У време када смо, због присуства модерних технологија, веома изло-
жени енглеском језику и када готово свако, лаконски и лаички, тврди 
да добро познаје овај језик, и таквим изјавама деградира преводилачку 
професију, дела ове врсте доприносе дубљој перцепцији озбиљности ба-
вљења преводилачким позивом, уколико се обавља савесно и одговорно, 
како ауторка с правом и ауторитетом сугерише. Преводилац је медија-
тор и интерпретатор конотативне и денотативне значењске трансверзале 
која аутора оригиналног дела повезује са читаоцем. Такође, у контексту 
убрзаног развоја аутоматизованих преводилачких алата, не можемо а да 
се не запитамо: да ли ће у будућности преводилачка професија постати 
анахронизам а вештачка интелигенција у потпуности заменити људски 
фактор? Ова монографија нам даје одговор да је људски фактор кључан 
и незаменљив у процесу превођења и обиљем добро илустрованих, ми-
нуциозно и зналачки, хируршки прецизно и тачно анализираних прак-
тичних примера, представља својеврсни приручник за преводиоце и 
посластицу за све који се баве проучавањем језика и спектра значењских 
нијанси које кроз њега провејавају.
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Иако је ово дело превасходно намењено научној академској зајед-
ници, у првом реду истанчаним сладокусцима и познаваоцима језика, 
истовремено се препоручује и будућим истраживачима, као и ширем 
читалачком аудиторијуму и заинтересованим и ангажованим читао-
цима и ентузијастима који би да продубе знања о комплексности прево-
дилачког процеса и вишезначности појмова и њихових интерпретација.
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1Немања Б. Јанковић*

ОСОБЕН ПРИСТУП КОМУНИКАЦИЈИ

(Вилем Флусер, Комуникологија,  
Универзитет Сингидунум, Београд, 2015.)

Иако уџбеничког наслова књига „Комуникологија” je садржајем осо-
бена монографска студија комуникације. Вилем Флусер рођен је у Чехо-
словачкој али је своје остварење као теоретичар медија доживео у Брази-
лу. Опус угледног научника, својевремено и професора Универзитета Сао 
Паоло, остао је добрим делом непознат широј јавности. Нешто другачија 
јесте судбина његовог дела у Немачкој, где је оставио јасан филизофски 
траг и у промишљању комуникације и медија.

Садржина књиге подељена је у четири веће целине, и реч је, заправо, о 
ауторовим предавања из области комуникологије, одржаним током седам-
десетих година 20. столећа у Француској. С тим у вези, долази у извесној 
мери и до преклапања материје, јер се већ обрађене целине касније у књи-
зи поново објашњавају. Тамо где је било потребе, књига је илустрована јед-
ноставнијим скицама које читаоцу додатно појашњавају описане процесе 
и олакшавају разумевање текста. За Флусера, људска комуникација пред-
ставља заправо вештачки процес, супротном урођеним поступцима карак-
теристичним за животињски свет. Комуникација међу људима настаје као 
средство превазилажења усамљености међу јединкама. Мидов је став да 
човек није „само пасиван рецептор спољних побуда” те да његова припад-
ност одређеној скупини „има првенствено симболички карактер”1. Јасна 
Јанићијевић истиче, говорећи о комуникацији, да „Она служи као инстру-
мент за постизање контроле над физичким и психичким окружењем људи”2. 

* Контакт: jnemanja568@gmail.com
1 Bogdanić, Aleksandar (1996): Komunikologija: vodeća paradigma; Beograd: Čigoja štampa (82).
2 Janićijević, Jasna (2007): Komunikacija i kultura sa uvodom u semiotička istraživanja; Srem-

ski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića (24).
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Људску комуникацију аутор описује чак и као противприродну, полазећи од 
њене намере за складиштењем добијених информација. До сличних закљу-
чака дошао је и Никола Рот закључивши да „Сазнања не остају приватна и 
временски ограничена, него постају општа и историјска”1.

Први део књиге, састоји се из три поглавља, која обрађују теме 
структуре комуникације, њиховог функционисања и на крају анализе 
три карактеристичне ситуације.

Фокус првог поглавља књиге почива на долажењу до информација 
и на њиховом складиштењу. Иако је питање шта претходи, дијалог или 
дискурс, беспредметно, Флусер наглашава значај њиховог разликовања. 
Различите форме комуникације могу се разликовати са семантичког или 
синтактичког становишта. Са аспекта примене семантичких критери-
јума, аутор разлучује три главне класе, у зависности да ли преносе фак-
тичке, нормативне или естетске информације. Аутор се бави и питањем 
модела структуре дискурса, анализирајући главне одлике, предности, 
недостатке и различитости, било да је реч о дискурсу театра, пирами-
далном дискурсу, дискурсу структуре дрвета или структуре амфитеат-
ра. Осим тога истиче и да је дијалог метода којом се постојеће инфор-
мације синтетизују у нове. Као и у случају структуре дискурса, Флусер 
разликује кружни и мрежни дијалог, приближавајући читаоцима начин 
функционисања и карактеристике обе варијанте дијалога.

У другом поглављу аутор се бави функционисањем описаних струк-
тура. Масовни медији у комбинацији са демографском експлозијом 
допринели су томе да се данас и дискурс театра и кружни дијалог налазе 
у кризи. Флусер своје запажање илуструје примером кризе у грађанској 
породици, фундаменталној театарској структури. Улогу мајке која ода-
шиље ка деци-примаоцима, преузео је телевизор те тако више не постоји, 
у смислу структуре слања, театар већ амфитеатар. Када се говори о пи-
рамиди и дрвету, лако је уочити да је дрво заправо само пирамида са 
извесним изменама. С тим у вези аутор доноси пример да је модерна 
наука (дрво) настала у борби против цркве (пирамида) али да наука у 
основи има исту структуру као и црква. И амфитеатар и мрежа такође су 
познати од давнина, баш као и могућност њихове синхронизације. Аутор 
закључује да у данашње време настаје једна нови облик постојања, који 
масовни медији програмирају и који се реализује кроз дијалог структу-
рисан као мрежа.

Треће поглавље почиње констатацијом да се све структуре театра 
тренутно налазе у кризи, будући да почивају на алфабетским кôдовима 
који се сматрају превазиђеним. Аутор читаоцима нуди три структуре 
комуникације, пре него што је она прошла кроз револуцију научног 
1 Rot, Nikola (1982): Znakovi i značenja; Beograd: Nolit (23).
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театра. Те ситуације су ситуација штампане књиге, рукописа и техно-
слике. Прва ситуација може се посматрати и као својеврстан комунико-
лошки еквивалент историјског појма модерног доба. У доба штампаних 
књига говорни језици постају проблематични, чему је разлог значење 
алфабетских кôдова. Ширењем штампаних текстова, писани језици 
постају говорни језици а људи постају линеарно и алфабетски програ-
мирани. На нивоу равни народа, информације се преносе предалфабет-
ским кôдовима. На наредном нивоу комуникационе равни, национална 
раван преноси информације превасходно у линеарним кôдовима. На 
крају, на универзалној равни информације се преносе у универзалним 
кôдовима. Аутор примећује и да између три наведена нивоа комуника-
ције, влада релативно сложена повратна веза. У ситуацији рукописа раз-
ликују се раван народа и универзална раван. Између ових равни постоји 
интензивна и непрестана размена. И у случају ситуације техно-слика 
разликујемо свега две равни, универзалну и масовну раван. По томе је 
ова ситуација веома налик ситуацији рукописа. Ипак, масовни кому-
никациони ниво у овом случају треба изједначити са средњовековним 
универзалним нивоом. Баш као и средњовековни свештенички сталеж и 
савремена маса располаже истим типом информација, које су свуда јед-
нако кôдиране у техно-сликама. За разлику од читаоца линеарних тек-
стова, техно-слике примаоца обухватају те он од стране њих напросто 
бива уроњен.

Други део књиге посвећен је кôдовима, њиховом настанку, функци-
онисању и синхронизацији. Аутор симбол дефинише као сваки феномен 
око кога су се људи на неки начин усагласили да значи неки други фено-
мен. Сузана Лангер додаје да „Симболи нису заступници својих објеката, 
већ средства поимања објеката” као и да „симболи непосредно ᾽значе᾽ 
управо наше представе о стварима, а не саме ствари”.2 Радојковић и 
Ђорђевић потврдили су Еков закључак да ће „знак евентуално постати 
симбол, што одлучујуће зависи од контекста у коме се употребљава, и 
од оних који га употребљавају”.3 Милетић и Милетић доносе да „Већи-
на кодова јесу динамички системи који се развијају кроз време како би 
задовољавали потребе својих корисника у одређеном социјалном кон-
тексту, …”.4 Са друге стране, аутор под кôдом подразумева сваки систем 
који уноси поредак у манипулацију симболима. Ове дефиниције имају 
своје упориште у ауторовом ставу да се људска комуникација разликује 
2 Langer, Suzana (1967): Filozofija u novome ključu; Beograd: Izdavačko preduzeće Prosveta 

(117).
3 Radojković, Miroljub; Đorđević, Toma (2001): Osnove komunikologije; Beograd: Fakultet 

političkih nauka Beograd, Čigoja štampa (183).
4 Милетић, Мирко; Милетић, Невена (2012): Комуниколошки лексикон; Београд: Ме-

гатренд универзитет (131).
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од свих других комуникација, будући да се у њој види и феномен сло-
боде. Умберто Еко закључује „Под кодом се подразумева конвенција која 
утврђује видове узајамног повезивања присутних елемената једног или 
више система које разумемо као план израза и одсутних елемената неког 
другог система (или више система накнадно доведених у везу с првим) 
који разумемо као план садржине”.5

Флусер разликује три различита типа правила на основу којих се 
језички симболи уређују у кодôве. Код првог типа кôдова, симболи се 
ређају у низове а потом и моделирају, како би добили своје одређено ме-
сто у низу. За разлику од језика са флексијом, други тип кôдова орга-
низује симболе у неку врсту мозаика. Наиме, пошто се симболи међу-
собно разликују по нагласку, то се практично сваки симбол може огра-
ничити на слог тј. изоловати од осталих. У трећем типу кôда се путем 
уређивања, од симбола прави нека врста надсимбола, где се симболи 
подижу на нови ниво значења.

Са становишта симбола које садржи, алфабет није усаглашен кôд. 
Мноштвом примера Флусер илуструје свој став да је алфабет заправо, за 
комуникацију, тешко употребљив кôд. Три предступња алфабета, пик-
тограми, идеограми, логограми, као и само писмо, чине једну целину 
будући да су сви они линеарни кôдови.

Значење слова почива на низу конвенција те је и сам алфабет запра-
во апстрактни кôд, којим се посредно означава говорни језик. На основу 
историјских открића, аутор изводи смео закључак да је до усаглашавања 
алфабетског кôда дошло како би послужио старовековној трговини.

Флусеров став је да су генерације, које су измислиле линеарна писма, 
изгубиле веру у наслеђена значења и да су почеле трагати су за новим 
значењима. Нови линеарни кôдови описују слике и они су свету слика 
дали ново значење, што је водило ка настанку нове вере – вере у историју, 
рачунање, напредак. Техно-слике, као нове врсте кôдова, требале би да 
тексту дају нову врсту значења. То међутим за савременог човека нема 
никакво значење, будући да га човек мора програмирати својим ранијим 
програмом. Сходно томе аутор закључује да је дошло до слома алфабета 
као комуникацијског кôда. За разлику од предалфабетских слика које 
имају задатак да означавају свет, техно-слике означавају текстове који 
означавају слике које означавају текст.

Треће поглавље другог дела књиге бави се претежно функциониса-
њем кôдова, са посебним освртом на слике, текст и техно-слике. Флу-
сер појам слике узима у веома ограниченом значењу и дефинише је као 
површину прекривену симболима. Будући да показују оно што треба 
да буде, иза већине слика стоји деонтолошки мотив, који не само да не 
5 Eko, Umberto (2004): Kod; Beograd: Narodna knjiga – Alfa (86).
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искључује већ и подразумева и епистемолошки мотив, јер се ствари могу 
показати како требају да стоје само уколико се покаже како ствари заис-
та стоје, и обрнуто. Аутор наводи и да, по многима, слике немају нужно 
практичну сврху већ и могу постојати и као допадљиве површине које 
се сматрају самосврсисходним. Слике постају уметничка дела чим пре-
стају бити доминантни кôд. Имагинација је способност да се кôдификује 
и декôдира у сликама. Ауторов је став да су људи практично програми-
рани да верују у слике и да у њима виде одразе. За људе који нису свесни 
конвенционалности сликарских кôдова, свет је доиста такав да се може 
представити у сликама односно свет је за њих сценски. Синхронизована 
порука, како би је примили, мора се најпре разложити. У случају слике 
морају се анализирати сви њени делови а та врста посматрања назива 
се испитивање. Флусер истиче и да је аспект кôдификације имагинације 
јесте синхронизација дијахроније тј. уклапање елемената на једну повр-
шину како би се синтетизовала информација.

Приликом преласка из слике у редове, оне линије у слици које озна-
чавају односе између елемената сцене, бивају прекôдиране у редове. 
Логично, линеарни кôд може пренети мање информација него што то 
може учинити дводимензијални кôд. Наиме он означава односе који 
су много ужег параметра од оних представљених дводимензионалним 
кôдовима. За разлику од имагинације, конципирање је распарчавање 
површине, низање комада и на послетку њихово сабирање у једну инфор-
мацију. О текстуалним кôдовима се доста може сазнати и етимолошки, а 
таква истраживања би по Флусеру помогла да способност поимања боље 
продре у свест. Степен осамостаљења линеарних кôдова, у односу на 
слику на коју је текст усмерен, пропорционалан је потешкоћама у спо-
собности визуелне имагинације текста од стране читалаца. Самим тим 
под већим знаком питања је значење текста. Аутор констатује да је за 
линеарне кôдове карактеристична тенденција ка аутономији слика. Та-
кође, читаоци се могу научити да од појмова праве слике, јер и концеп-
ција може провоцирати имагинацију. Од свих линеарних кôдова, алфа-
бетски кôд је свакако најзначајнији јер најјасније програмира људске 
животе.

Флусер прави јасну разлику између традиционалних слика, које су 
дело човека, и техно-слика, које праве апарати. Док су традиционалне 
слике површине на којима људи покушавају да осликају сцене, дотле су 
техно-слике површине на којима се осликавају саме сцене. За слике које 
праве људи важи да су субјективне и симболичке, јер је неопходно нау-
чити значење елемената који се у њима јављају. Са друге стране техно-
слике су објективне и симптоматске, јер се елементи који се у њима поја-
вљују могу разумети без било каквог учења. За аутора техно-слике се 
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могу дефинисати као површине прекривене симболима, који значе сим-
боле линеарних текстова. Посматрано са онтолошке стране, техно-слике 
нису на истој равни као остале слике и на крају крајева оне су један пот-
пуно револуционарни кôд. Слика постаје техно-слика захваљујући томе 
што не значи сцене него појмове. Сем тога аутор износи и занимљиву 
констатацију да постоји необична сродност између идеограма и техно-
слика, јер су и једно и друго слике које значе појмове. Техно-слика значи 
текст који значи слику, настала је из алфабетског текста и у себи носи 
његову структуру. Техно-кôдови су интернационални, будући да значе 
текстове у сваком могућем националном језику и управо из тог разлога и 
чине сувишним сваки појединачни национални језик. Они су језици чија 
кôдна структура није писмо него значење писма. Симбол за дозвољену 
или недозвољену радњу може се заменити и неком другом техно-сли-
ком, а да се због тога не мора променити структура скице, наравно уз 
додатак прилагођавања текста новоуведеној техно-слици. Исто се не 
може рећи и у случају када би се у скици, на место симбола, поставила 
традиционална слика. И техно-кôдови могу се поделити у две врсте, у 
оне који се могу дешифровати и оне који се примају већ дешифровани. 
Прву класу техно-слика Флусер назива елитним техно-сликама док је за 
другу класу усвојио назив масовне техно-слике. Техно-слике функцио-
нишу као да су традиционалне слике.

Аутор апарат дефинише као оруђе за прављење техно-слика. Са друге 
стране оператер је техничар који користи апарате. Склоп апарат-опера-
тер прима текстове од којих настају техно-слике. На крају поглавља ау-
тор даје две прогнозе. По првој, склопови апарат-оператер ће просто уси-
сати све текстове, потом их прекôдирати у техно-слике, емитовати их и 
на крају и растопити и елитне техно-слике. Друга прогноза предвиђа да 
ће елитне технологије довести до ширења нове равни свести, на којој ће 
бити могуће ослободити свет комплекса апарат-оператер и ставити их у 
службу стварне људске комуникације.

У наредном поглављу аутор се бави испитивањем односа различитих 
кôдова. Док слике могу илустровати текст, и текст може описивати слике 
а опет и једни и други могу функционисати независно једни од других. 
Сличан је однос важи и у случају слика и техно-слика. На крају, текстови 
могу описивати техно-слике, могу функционисати унутар техно-слика, 
а могу и прописивати како требају изгледати техно-слике. У доброј мери 
ово важи и у обрнутом смеру али чини се да више не могу функциони-
сати независно једно од другог.

Временом, техно-слике су постале културна форма која се надмеће 
са традиционалним сликама. Такође, дошло се до открића да оне нису 
ништа објективније од традиционалних слика већ да само боље сакри-
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вају своју субјективност. Када је реч о ослобађању слике од функције 
одражавања, испоставило се да се и техно-слике могу ослободити те 
функције али и то да слике које су ослобођене значења могу бити само 
маргинални елемент у кôдификованом свету. Аутор закључује да је 
погрешно уверење како су техно-слике заправо само кôдови за масовне 
медије.

Кроз пример фотографија снимљених помоћу телескопа, Флусер 
износи став да су фотографије направљене зато да би се појмовима у ас-
трономским текстовима дало значење, јер су оне техно-слике. Супротно 
не важи јер текстови не описују слике већ из њих настају. Апарати су 
производи линеарних текстова а техно-слике окрећу се око своје осе и 
сврставају пак на другу раван. Однос текста и техно-слике није ни лине-
аран ни кружан већ је структурисан у некој врсти кибернетске повратне 
спреге.

Трећи део књиге превасходно се бави темом техно-слика, њиховим 
дешифровањем, техно-имагинацијом и анализом тада актуелне ситуа-
ције. Аутор нуди тезу да је прекôдирање текстова у техно-слике темељ 
људске кризе, те да је збуњујућем многообличју света око нас заједничко 
то да површине, а не више само редови, носе поруке посредством којих 
ми доживљавамо, спознајемо и вреднујемо свет.

Поглавље под насловом „Дешифровање појединих техно-слика” 
почиње подсећањем да људи у свакодневном животу небројено пута 
заправо дешифрују бројне техно-слике, наравно несвесно јер чврсто 
верују да пред собом имају традиционалне кôдове. Из овога произилази 
закључак да заправо „масовне техно-слике функционишу ᾽лагањем᾽”.6 
Флусер истиче да техно-слике захтевају техно-имагинацију, као начин 
дешифровања. Наиме, у масовној комуникацији тј. амфитеатрима, 
техно-слике функционишу другачије него у елитним комуникацијама 
односно у дискурсима структуре дрвета. Управо у дискурсима струк-
туре дрвета примаоци техно-слика су истовремено и њихови пошиља-
оци, повезани апаратом који их кôдификује. У дискурсима амфитеатра 
ти апарати налазе се ван хоризонта прималаца. Све док се масовне тех-
но-слике емитују само у амфитеатру а елитне техно-слике искључиво у 
дискурсима структуре дрвета, дотле ће раван свести која одговара техно-
имагинацији бити делатна у дешифровању техно-слика само код струч-
њака, и то у границама њихове специјализације. Једна од метода које ће 
нам омогућити свесно дешифровање масовних техно-слика, јесте поку-
шај да се анализира поступак стварања тих слика. Друга метода била би 
покушај да се испита примање тих слика.
6 Schalk, Helge (2017): “Reality Check. The Mass Mediatisation of Perception” у Thellefsen, 

Torkild; Sørensen Bent (Eds.), Umberto Eco in His Own Words; Berlin, Boston: De Gruyter (4).
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Дешифровање техно-слика Флусер почиње од фотографија. Гестови 
фотографа одређени су превасходно потрагом за одговарајућом пози-
цијом, те је сходно томе потпуно погрешно у овом случају говорити о 
субјективности или објективности неке сцене. Питања која фотограф 
сам себи поставља, док фотографише, су практично питања која му по-
ставља сама сцена, апарат, прималац поруке и сама фотографија. Бу-
дући да је фотограф у неку руку и комуникатор, можемо констатовати 
и да „… редукцијом аспеката збивања, комуникатор је у стању да путем 
порука преудешава представу о стварности…”. (Radojković, Đorđević T. 
2001: 88). Одлуке које се доносе приликом тражења одговарајуће пози-
ције, заправо су одлуке склопа апарат-оператер. Слобода за фотографа 
значи одлучивати али само у склопу функције апарата. Како је то при-
метио Маклуан, једна од основних „одлика фотографије представља 
издвајање појединачних тренутака у времену”. (Makluan, M. 1971: 241) 
7Фотограф трага за позицијом са које неко други може видети свет онако 
како га и он сам види. Трага се за интерсубјективном позицијом односно 
како то доноси Пол Вирилио8. „Другим речима, људи се такође могу убе-
дити у различите, кроз ᾽објектив᾽ понуђене истине: подвлачењем, бољим 
осветљивањем или увеличавањем појединости.”9

Филмски кôд разликује се од оног фотографског по много чему, од 
чињенице да се слике на филму крећу до приказивања у просторијама 
које подсећају на театар. Истиче се разлика да су филмови заправо ма-
нипулација сторијама. По Радојковићу и Милетићу „Фактографски 
аспект стварности увек се појављује као предложак филмског спектакла, 
који му обезбеђује денотативно значење”.10 Камера је апарат који циља-
но искључује одлуке, те је због тога ауторов став да је оператер филм-
ском камером само један од делова филмског апарата. Филмска трака се 
састоји од низа гледишта са сумњивих позиција и оператер на њој ради 
како би од ње направио сторију тј. филм. У овом случају филмска тра-
ка је текст, линеарни кôд али је трака заправо само сиров материјал за 
техно-имагинарне кôдове. Маршал Маклуан закључује и да „филмови 
претпостављају високу разину писмености својих корисника и показују 
се збуњујући за неписмене”.11 Флусер на даље констатује да је филмска 

7 Makluan, Maršal (1971): Poznavanje opštila – čovekovih produžetaka; Beograd: Izdavačko 
preduzeće Prosveta (241).

8 virilio, Pol (1993): Mašine vizije; Novi Sad: Svetovi
9 Према Radojković, Miroljub; Đorđević, Toma (2001): Osnove komunikologije; Beograd: 

Fakultet političkih nauka Beograd, Čigoja štampa.
10 Radojković, Miroljub; Miletić, Mirko (2008): Komuniciranje, mediji i društvo; Beograd: 

Učiteljski fakultet (124).
11 Makluan, Maršal (1971): Poznavanje opštila – čovekovih produžetaka; Beograd: Izdavačko 

preduzeće Prosveta (348).
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трака заправо само једна сложена имитација пиктографског линеар-
ног кôда. За разлику од филмске траке, видео-трака приказује садржај 
онако како је он снимљен те је самим тим она много сличнија линера-
ном тексту. Оператер који снима садржај видео-траке доноси одлуке у 
дијалогу са другима.

Како Флусер примећује, телевизијски апарат није пошиљалац, попут 
мајке или учитеља, већ крајња тачка зрака. Примаоци дешифрују слике 
и тонове као да су то традиционалне слике. У том дешифровању прима-
оци постају саучесници у циљној обмани. Маклуаново виђење је да „Уп-
раво изванредан ступањ суделовања публике у телевизијском општилу 
објашњење је за његов неуспех да се позабави врућим проблемима᾽.12 
Карактеристична је и једна специфична слика на телевизијском екрану, 
најављивач, те она примаоцима служи као решење за дешифровање свих 
осталих слика. Та слика практично најављује да ли слике које следе 
значе чињенице или можда фикцију. „У телевизијском спектаклу, интер-
венцијом професионалних комуникатора (режијски поступак), разли-
чити просторни и временски планови догађаја згушњавају се у једну ре-
цепцијску тачку – аудио-визуелну поруку, чију семантичку вредност не 
одређује само догађај, него у значајној мери и структура поруке.”13 При-
малац је тај који контролише телевизијски апарат. Управо он има ути-
сак да преко апарата, стоји у вези са јавним простором, док је заправо 
од њега удаљен. Табс као доказ тезе о активној публици наводи пример 
телевизије, јер је публика та која врши одабир да ли ће се и који програм 
пратити на телевизији.14

Биоскоп се посматра као театар зато што је и у њему за публику мо-
гуће да живи у посматрању. У техно-имагинарном свету биоскоп на неки 
начин преузима улогу коју је у Средњем веку имала црква. У том сми-
слу Флусер закључује да је улогу богова преузео пројектор који, нала-
зећи се високо изнад глава публике, баца сенке на платно. Полусвесно 
саучествовање прималаца у намерама пошиљалаца, у процесу обмањи-
вања путем техно-слика, има за последицу да се техно-имагинарни свет 
доживљава као магијски.

Аутор под техно-имагинацијом подразумева способност да се од пој-
мова праве слике и да се такве слике дешифрују као симболи појмова. 
Симболи не само да показују значење него га и прикривају. Објективно 
становиште за техно-имагинацију представља лажни проблем; за техно-
слике проблем се тиче угла из којег оне покушавају да представе један 

12 Исто (375).
13 Radojković, Miroljub; Miletić, Mirko (2008): Komuniciranje, mediji i društvo; Beograd: Uči-

teljski fakultet (144).
14 Tabs, Stjuart (2013): Komunikacija: principi i konteksti; Beograd: Clio (651).
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појам. На равни техно-имагинације сва становишта спрам света су ек-
вивалентна, пошто су становишта са којих се скицирају слике појмова.

При покушају да се направи слика времена, неопходно је да та слика 
буде и просторна. За линеарно програмирану свест простор и време су 
заправо два појма слике. Техно-имагинација уопште не може да пред-
стави време без простора или обрнуто. За аутора освешћивање техно-
имагинарне слике света заправо означава крај хуманизма.

По Флусеру, међуљудски односи се урушавају јер се урушавају кому-
никационе структуре. Људи су све више везани за амфитеатарске дис-
курсе а ови их опет стереотипно програмирају. Сходно томе настаје и 
један аутономни апарат у коме су амфитеатри и мрежни дијалози та-
ко повезани, да је јавно мњење појачани одраз емитованих програма. 
Емитујући амфитеатри својим техно-сликама практично програмирају 
људе за отуђено, потрошачко понашање које води масификацији.

Четврти и последњи део књиге чине предавања Вилема Флусера, са 
нагласком на целинама као што су процес људске комуникације, мотиви 
и границе комуникације, феномен продора техно-имагинарног те дис-
курзивни и дијалошки медији.

По Флусеру, прва индустријска револуција преобразила је рад али и 
однос између човека и света и однос између човека и оруђа. Друга индус-
тријска револуција преобразила је комуникацију тј. однос између људи. 
Што је за прву револуцију била технологија, то је за другу била комуни-
кологија. Преображај кôдова, изазван нервним стимулацијама попут те-
левизора, рачунара и видеа, снажан је колико и преокрет који је донела 
парна машина.

Технички развој створио је комуникационе медије који почивају на 
кôдовима који функционишу потпуно другачије у односу на алфабетске 
кôдове. Како су управо алфабетски кôдови у највећој мери структуриса-
ли културу модерног доба, Флусер констатује чињеницу да нови кôдови 
потискују алфабет што говори да је дошло до фундаменталне промене у 
културној ситуацији. Нови кôдови се састоје од површина, а које се могу 
али и не морају уредити линеарно. Сходно томе може се рећи да су нови 
кôдови техно-имагинарни. Не сме се сметнути са ума улога кôдова за 
културу; не само да сваки кôд даје свету једно специфично значење него 
и структура кôда структурише мишљење, осећање и хтење.

Када је реч о теорији комуникације, Флусер закључује да су два пи-
тања необично важна: да ли и у којој мери друге врсте располажу симбо-
лима и коју релативну улогу код човека играју симболичко и несимбо-
личко преношење порука. Аутор закључује да је становиште да је теорија 
комуникације компетентна на пољу које обухвата све феномене путем 
којих се поруке симболички преносе, преопширан и немогућ за оријен-
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тацију. Ближе одређење представља оно да теорија комуникације посма-
тра читаво подручје културе али само са становишта симболичког пре-
ношења поруке. Преношење поруке је сваки процес у коме су повезани 
различити системи али и повезивање различитих система. Симболичко 
преношење порука је промена форме до које долази захваљујући пове-
зивању система путем конвенције. С тим у вези, Флусер закључује да је 
централни проблем теорије комуникације везан за појмове информа-
ције тј. промене форме, канала (везе) и наравно кôда (конвенције). Људ-
ску комуникацију карактерише не само супротстављање ентропији већ 
и циљност. Симболи су феномени чије се постојање може утврдити само 
интерсубјективно. Своје закључке Флусер демонстрира на примеру црте 
код које се, променом становишта од објективног према субјективном, у 
црти може видети знак повлака или можда знак минус, већ у зависности 
од конвенције.

Као централни проблем теорије комуникације, аутор узима испи-
тивање конвенција које од феномена праве симболе. Осим тога Флусер 
констатује и да комуникација којом се порука преноси зависи од равни 
на којој се прималац налази, а конвенција која се налази „иза“ поруке 
и омогућава примање информације, увек се налази један ниво испод 
равни примаоца. Као семиолошка дисциплина, комуникациона теорија 
покушава да схвати смисао и у том погледу је феноменолошка. Суштина 
људске комуникације је управо смисао, значење до којег пут води поста-
вљањем питања „чему?”. Кôдификује се зато да бисмо се споразумели са 
другима. Неки феномени се користе уместо других онда када је у разме-
ни са другима непрактично користити оне феномене које имамо на уму. 
Осим тога, сваки нови кôд је у извесном смислу и аутономан, у односу на 
феномен који се изворно има у виду. На крају, људи кôдификују како би 
се увео ред али и како би се свет учинио бољим.

У поглављу „Продор техно-имагинарног” аутор пореди свет пре 
и након Другог светског рата, уз констатацију да је обиље боја које је 
наступило, насупрот предратном сивилу, последица једне нове врсте 
кôдификовања света односно нове врсте мишљења, осећања и хтења. 
Традиционални кôд могли бисмо назвати имагинарним док би се нови 
кôдови могли назвати техно-имагинарним. Једнодимензионални кôдови 
преносе своју поруку тек када је прималац прошао кроз све његове 
линије. Дводимензионални кôдови, какви се јављају рецимо у случају 
сликарства или филма, се схватају односно њихова порука је за прима-
оце распрострта по површини и приступачна. Поруке пренесене лине-
арним кôдовима имају дијахронични, синтетизујући, процесуални 
карактер. Са друге стране, карактер порука пренесених површинским 
кôдовима је синхронијски, аналитички и непосредан.
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Флусер медије дефинише као структуре у којима кôдови функцио-
нишу. Дискурзивни медији су они медији у којима кôдификована порука 
иде од памћења пошиљаоца до памћења примаоца. Код дијалошких 
медија се кôдификоване поруке размењују, попут рецимо берзе или се-
оског трга. За разлику од Маклуана који је сматрао да функција кôда 
зависи од метафизичке врсте медија, Флусер је мишљења да функција 
кôда зависи до тога како се медијем рукује. Једна од карактеристика дис-
курзивних медија је и та да се позиција примаоца не може преокренути 
у оквиру самог медија; уколико жели да постане пошиљалац прима-
лац мора употребити други медиј. Дакле могућност да се посредно или 
непосредно реагује, јесте оно што разликује дијалошке од дискурзив-
них медија. Са становишта информације, дискурзивни медији су чувари 
информација. Као и у првом делу књиге, Флусер дели медије на основу 
њихових карактеристика на већ поменуте четири врсте.

Аутор дијалог дефинише као процес у коме се информације син-
тетизују у нове информације. Већина техно-имагинарних медија за-
мишљена је као дијалошка али је интересантно да дијалогу заиста служе 
заправо предтехнички медији. Важна функција дискурзивних медија 
јесте та да они стварају навику. Круг и мрежа представљају основне дија-
лошке структуре. У структури круга, укључени партнери у окупљени 
око празног средишта у којем ће се наћи информације које су резултат 
дијалога. У мрежној структури сваки партнер који учествује у дијалогу 
заправо је центар, а синтеза информација се обавља путем дифузије у 
подручју заједничке мреже. Кључна разлика између круга и мреже јесте 
у томе што је круг затворен а мрежа отворен систем. Флусер анализира 
старогрчку тржницу и закључује да се исти модел дијалошке комуни-
кације и данас може сусрести у елитним круговима. Међутим, маса не 
дијалогизује у хеленском смислу, будући да је стално засипана дискур-
сима те да располаже информацијама које се емитују за све. Ни ели-
та не дијалогизује у грчком смислу, јер је подељена на велики број кру-
гова који међусобно не комуницирају. Аутор ово поглавље завршава по-
ређењем хеленске и јеврејске анализе дијалога. Грчка анализа дијалога 
нагласак ставља на околност да у дијалогу настају нове информације. 
Јеврејска анализа наглашава да циљ комуникације није ни слање нити 
примање већ одговарање на поруке. Хеленска анализа користи визуелни 
модел дијалога а јеврејска аудитивни.

Аутор са нама дели и своје размишљање да, уколико би слободу упо-
редили са расположивошћу за дијалог, онда се може заступати теза да рас-
простирање и ефикасност телефонске мреже у некој земљи може послу-
жити као мера слободе која у тој земљи влада. Телефонски кôд је један 
од малог броја линеарних нередундантних кôдова којима располажемо. 
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Телефон је медиј који допушта само линеарне аудитивне кôдове, првен-
ствено говорне језике али није погодан за преношење порука које значе 
моделе доживљавања него само за преношење индикатива и императива.

Процес који омогућава преношење информација из памћења једне 
генерације у памћење наредне генерације, може се сматрати кључном 
темом људске комуникације уопште. Аутор кроз анализу закључује да 
није одрживо разликовање између наслеђивања и паидеја односно из-
међу преношења наслеђених и стечених информација. Флусер паидеју 
дефинише као културну информацију. Императиви, оптативи и инди-
кативи представљају три велике класе комуникема, молекула комуни-
кације. Школа се, по истом принципу, може поделити на три нивоа. На 
првом нивоу паидеја се састоји пре свега од императива који се преносе 
комуникацијом. На овом педагошком нивоу налазе се телевизија и ре-
кламе. На наредном нивоу комуникацијом се преносе оптативи, као што 
је то на пример случај код филмова и популарне културе. На трећем 
нивоу паидеја се састоји превасходно од комуникације која преноси ин-
дикативе, као што је уобичајено у примерима научних института и фи-
лософских семинара. Краткотрајност индикатива, у поређењу са импе-
ративима, један је од најважнијих проблема комуникологије.

Флусер императиве дефинише као поруке које се могу аналитички 
свести на форму „А треба да буде Б“. Императиви потпадају под компе-
тенцију свих кôдова. У вези са питањем о односима између комуникема, 
могуће је истовремено заступати два супротстављена гледишта. Стано-
виште да су две поруке изворно модели понашања, што ће рећи практичке 
тј. императиви из којих су се касније развили модели доживљавања и 
спознаје, Флусер је смело назвао генетичким гледиштем. По формалном 
гледишту императиви јесу непотпуни индикативи. Самосталност импе-
ратива је оно што су изгубила из вида оба гледишта. Делотворна анализа 
програма нечијег понашања, захтева да се испитају појединости импе-
ратива који програмирају. Претпоставка такве анализе је теза да сваки 
императив служи интересима пошиљаоца. Стога комуниколошка ана-
лиза императива не може да се задовољи пуким посматрањем поруке, 
већ мора настојати да открије архипошиљаоца. Масовни медији преносе 
императиве који су готово искључиво модели за потрошачко понашање. 
Кôдови масовне културе састоје се из техно-имагинарних површина 
које постају све једноставније и универзалније, тако да масовна култура 
постаје све склонија томе да брише све наслеђене поделе. У програмима 
пошиљалаца постоје три типа информација. Први тип долази из традици-
оналних медија и те информације Флусер именује као историјске. Други 
тип потиче из масовних медија и те информације се тичу потрошачког 
понашања. Трећа врста информација у програму пошиљалаца потиче из 
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елитних медија и можемо их назвати функционалним информацијама, 
информацијама ослобођеним вредности. Пошиљаоци масовну културу 
програмирају на потрошачко понашање зато што нису у стању да саставе 
неки други програм. Франце Врег закључује „Медијска публика се из јав-
ности као субјекта све више претварала у објект комуникације, у масов-
ног потрошача”15. Ипак, то што је пошиљалац повратном спрегом везан 
за оно што сам шаље, и што га програмира његов властити програм, на 
путу је да од модела потрошње створи један зачарани круг који захвата 
масовне медије. Тај круг Маклуан објашњава митологизујући медије. По 
Флусеру, бити део елите значи комуницирати не само у кôдовима масов-
них медија, него и у кôдовима историје, науке и уметности.

Флусер се не задовољава сагледавањем процеса комуникације само 
из угла канала комуникације већ у обзир узима и посматрање из угла 
пошиљаоца. Промена перспективе са собом носи питање која ће се стра-
тегија применити када се жели одређена порука послати одређеном 
примаоцу, користећи канале на располагању. Поступак приласка ова-
квим питањима аутор скицира тако да се кôдови посматрају као игре 
и да се постави питање како се то комуникација одиграва. У ту сврху 
игре се могу дефинисати као системи чијим се елементима рукује према 
одређеним правилима. И кôд се може посматрати као игра састављена 
од симбола. Збир елемената у једној игри може се назвати репертоаром, 
збир правила структуром игре, збир могућих комбинација репертоара у 
складу са структуром компетенцијом игре а збир већ остварених ком-
петенција универзумом игре. Захваљујући томе аутор идентификује две 
класе игара: оне у којима се универзум поклапа са компетенцијом и оне 
код којих универзум још може да расте унутар компетенције игре. Друга 
могућа класификација игара јесте њихова подела на оне у којима увођење 
нових елемената у репертоар захтева промену структуре и оне у којима 
је могуће без структурних промена увести нове елементе. Игре се могу 
класификовати према релативној сложености а разликујемо интерну од 
функционалне сложености. Кôдови припадају свим врстама игара: рела-
тивно редундантним и релативно информативним, релативно затворе-
ним и релативно отвореним и функционално релативно једноставне и 
релативно сложене игре. Инпут људског памћења састоји се од великог 
броја кôдова, док је аутпут људских памћења кôдификована порука. Аут-
пут можемо поделити на редундантне и информативне поруке. Редун-
дантне поруке су кôдне комбинације које су већ раније реализоване у 
универзуму дате игре. На даље разликујемо међу информативним пору-

15 vreg, France (1991): Demokratsko komuniciranje: Prilog pluralističkoj paradigmi u komuni-
kacijskoj nauci; Sarajevo: Narodna i univerzitetska biblioteka Sarajevo, Fakultet političkih 
nauka Sarajevo (37).
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кама оне које су у оквирима компетенције кôда, оне које тој компетен-
цији придодају шумове и оне код којих придодати шумови уништавају 
информацију поруке.

У питању како је састављен аутпут (порука), када се упореди са ин-
путом (примљеним програмом), Флусер уочава проблем одлучивања. У 
овом односу између аутпута и инпута, можемо разликовати две ситуа-
ције: аутпут се састоји од компетенција једног јединог програмираног 
кôда у памћењу, или се састоји из елемената различитих компетенција. 
Дефиниција превођења као метастратешког одлучивања, чини се да на 
први поглед противречи искуству које имамо са превођењем. Не прево-
ди се мешањем кôдова већ из једног кôда у други. Ипак ова дефиниција 
постаје могућа јер се преводи управо кроз упоређивање.

Аутор закључује да постоји дијалектички однос између инпута и 
аутпута на једној, и одлучивања на другој страни. Централна тема јесте 
противречност између приватног и јавног простора. Приватни простор 
могао би бити низ неиспитаних тачака на мапи, те би објављивање зна-
чило отварање приватног простора путем његовог поједностављења, 
чињења приватног простора провидним те тиме и његовог укидања. 
Према кибернетском моделу, комуникација је процес који кроз објављи-
вање све разјашњава и деприватизује. Информатички модел комуника-
цију види као процес у којем информације настају и чувају се у веома 
сложеним памћењима. Према овом моделу јавни простор мора служити 
приватном а циљ комуникације је прималац. Флусер, позивајући се на 
философа права Ханса Келзена, закључује да веома брзо следи критич-
на тачка историје на којој нестаје приватни простор. Тотална деприва-
тизација, тотални преображај друштва у природу, уједно би значио и не-
могућност било каквог дијалога.

Само на прво читање „Комуникологија” делује као дело које се на-
просто распада од тежине сопствених језичких конструкција. Ипак 
дубљи увид у материју обрадоваће читаоце сазнањем о великој прециз-
ности израза, занимљивим примерима, уз истовремено велику обухват-
ности и тачност понуђених дефиниција. Иако су предавања, која чине 
основу књиге, написана пре скоро четири деценије, у међувремену су 
изгубила веома мало на актуелности. Укупно узевши, дело творца тер-
мина техно-слика представља вредан допринос проучавању комуника-
ције у целини.
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МсрАнђелаПавић

ТУМАЧЕЊЕДУБРОВАЧКЕКЊИЖЕВНОСТИ

(Славко Петаковић, Ликови традиције, студије и прилози  
из дубровачке књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2014)

Књига Ликови традиције, студије и прилози из дубровачке књижевности 
Славка Петаковића обједињује ауторове студије и прилоге настале у пери-
оду од 2005. до 2013. године и представља значајан допринос рагузологији, 
који Петаковићев вишегодишњи рад у овој области крунише стављајући га 
у низ врсних претходника тзв. београдске школе рагузологије, као што су: 
Мирослав Пантић, Злата Бојовић, Петар Колендић, Драгољуб Павловић и 
Павле Поповић. Уважавајући научна достигнућа својих претходника, Пета-
ковић им придружује оригинална интерпретативна запажања и методоло-
шка решења, отварајући, иако не претенциозно, нови приступ у рагузоло-
гији, нарочито значајан за потоње проучаваоце. Радови се смењују по хроно-
лошком начелу, уважавајући смењивање поетичких парадигми. У уводним 
радовима бави се поменима Дубровника у епској фолклорној традицији и 
мотивом браве дубровачке у епским народним песмама. Махом оријенти-
сан на ренесансу, Петаковић проучава дела Мавра Ветрановића, Марина 
Држића и Николе Наљешковића, као и ликове сељанки у ренесансној тра-
дицији. Делима поменутих дубровачких великана приступа на досад не-
уобичајени начин, захваљујући најпре пажљивом читању текста које води 
ка луцидним интерпретативним закључцима. Са друге стране, у завршним 
радовима, где се бави колендарским и бернескним песништвом, Петаковић 
нам расветљава дела не толико познатих, али стога не и мање значајних књи-
жевних стваралаца, као што су Марко Бруеровић, Марин Златарић и Антун 
Казанчић, створивши услове за даља књижевна проучавања њихових дела.

Постојање чак три студије унутар ове књиге које су у већој или мањој 
мери повезане са фолклором открива нам Петаковићеву заинтересованост 
за ту област, као и изврсно познавање поетике народне књижевности.
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Студија Помени Дубровника у епској фолклорној традицији предста-
вља пионирски подухват да се систематично и на једном месту укаже на 
позицију и значај Дубровника у нашем епском народном стваралаштву. 
Петаковић консултује како историјске изворе, тако и књижевне студије, 
анализирајући песме из широког корпуса збирки народне књижевности. 
Питорескно пишући о оквирима унутар којих настаје књижевно прео-
бликовање историјских чињеница, Петаковић компактно уклапа причу 
о историјском контексту са књижевним тумачењима. Тако нам и открива 
да је Дубровник као засебна социокултурна зона, затворена за оријентал-
ни свет, у очима народног певача могао значити симбол независности са 
којим је певајући долазио у контакт, афирмишући на тај начин равно-
правност са овим моћним суседом. Петаковић проницљиво расветљава 
амалгаме историјског и фолклорног, подробно анализирајући песме о 
женидби Ђурђа Бранковића и о бекству у Дубровник, као и позицију Дуб-
ровника у епској биографији јунака и народним епским песмама нови-
јих времена. У овој уводној студији Петаковић је назначио путању свог 
рада која се огледа у пажљивом расветљавању мотивације скривене иза 
стваралачких одабира, као и откривању историјске потке у моделовању 
књижевних тема.

Истраживачку инвентивност показује у студији о мотиву браве дуб-
ровачке, повезујући сазнања из културне историје, историје уметности 
и народне књижевности. Његовом пажљивом читалачком оку није про-
макло да се брава дубровачка јавља у народној књижевности као стајаћи 
мотив, те настоји да открије певачеву мотивацију за употребу овог 
мотива. У овој студији Петаковић показује како преплитањем историје 
и реалија, уз маштовито обликовање чињеница, настаје легенда о бра-
ви дубровачкој. На темељу опсежних истраживања и детаљних тумачења 
дела народне књижевности Петаковић нам показује како је добрим делом 
певачева уобразиља допринела популарности и статусу браве дубровачке, 
а самим тим и изузетности јунака и простора за које се она везује.

Мавру Ветрановићу су у овој књизи посвећене две студије, што пока-
зује ауторово интересовање за његово дело. У студији Политичка сатира 
Мавра Ветрановића Петаковић приказује како су се историјске прилике 
осликавале у политичкој сатири Мавра Ветрановића, као и механизме 
уметничког обликовања историјске грађе. Захваљујући изврсном позна-
вању дубровачке спољне политике и дипломатије, даје преглед важних 
историјских догађаја и описује утицај великих сила на дубровачку поли-
тику. Детаљним сликањем друштвено-политичког контекста у ком је 
Ветрановић стварао, аутор ове студије омогућава нам да уочимо пишче-
ву мотивацију за писање сатире, коју карактерише религиозно искуство 
прожето оданошћу Дубровачкој републици, као и припадност широј 
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словенској заједници. Бавећи се питањем варијанти и настанком дела 
у студији Преобликовање традиције у Посветилишту Абрамовом Мавра 
Ветрановића, издаваном под именом Дивковића, Држића и Ветрано-
вића, Петаковић улази у научну полемику са бројним проучаваоцима 
попут Милана Решетара, Петра Колендића, Марије Салцман-Челан, 
Злате Бојовић, Маријана Франичевића и других, показујући нам развој-
ни пут научне мисли о ауторству овог Ветраовићевог дела, као и о наме-
ни постојећих редакција. Посматрајући Посветилиште Абрамово унутар 
корпуса европске књижевности, указује на Ветрановићеву оригинал-
ност, будући да за разлику од својих савременика дубровачки писац већу 
пажњу посвећује лику Аврамове жене Саре, као и да из каснијих верзија 
избацује моменат Аврамовог бунта, чиме крши читаву европску тради-
цију у обради ове теме. Уочивши комплексност Ветрановићевог дела које 
апсорбује животне реалије, теме из народне књижевности (веза између 
Ветрановићевог дела и бугарштице Марко Краљевић и брат му Андријаш) 
и библијске мотиве, Петаковић показује трансформацију жанра црквене 
драме која ће у Ветрановићевом делу доживети свој уметнички врхунац, 
док ће драматуршка решења која је овај дубровачки књижевник увео 
постати путоказ потоњим драмским ствараоцима.

У студији Лице и наличје ренесансог живота у Наљешковићевим коме-
дијма Петаковић тексту приступа из културолошке визуре, приближа-
вајући модерном читаоцу приватну историју некадашњег Дубровника. 
Чинећи уступак у односу на виђења досадашњих проучавалаца Наљеш-
ковићевих комедија, Комедију V, Комедију VI и Комедију VII ставља у 
компаративни контекст, обазирући се на њихова заједничка структурна 
обележја и садржај који је изронио из непосредне друштвене стварности. 
Иако су многи проучаваоци Наљешковићу порицали уметнички таленат, 
Петаковић подробним тумачењем фарси овог дубровачког књижевника 
мотивише читаоца да уочи Наљешковићеву уметничку вредност, али и 
научну критику да се интензивније бави делом овога аутора.

Оригинални приступ тумачењу пародије у Држићевој пасторали Ти-
рена Петаковић заступа у студији Пародија или не: о Тирени Марина Др-
жића. Проблематизујући став многобројних проучавалаца који наводе 
како је у Тирени Држић пародирао стихове Шишка Менчетића, Џора 
Држића, Николе Наљешковића, па и себе сама, Петаковић се посебно 
задржава на прологу који је Држић накнадно написао, преиспитујући 
могућност да своје изабране писце, тзв. дубровачки Парнас, Држић по-
том и пародира у делу. Петаковићева интерпретација у којој показује 
разглобљавање овешталих клишеа пасторалне еклоге омогућава нам да 
уочимо како је Тирена дубровачку књижевност водила ка новим поетич-
ким хоризонтима и развоју ерудитне комедије.



Анђела Павић418

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 415-420

Оригиналне истраживачке тенденције Петаковић показује и у сту-
дији Психолошка мотивација ликова и механизам преваре у Новели од 
Станца Марина Држића. Дубље схватање мотивације остварено је од-
личним познавањем културног контекста и указивањем на важност хро-
нотопа у овој Држићевој фарси. Заустављајући се на појединостима које 
најчешће измичу читалачкој пажњи, Петаковић успева да декодира сло-
жени механизам преваре који је Држић унео у ову фарсу. Посебну пажњу 
притом поклања говору јунака, њиховим маскама и поступцима који, 
иако економично употребљени, садрже велики семантички потенцијал.

О друштвеном и литерарном статусу сеоског становништва у старом 
Дубровнику Славко Петаковић говори у тексту Ликови сељанки у ренесанс-
ној традицији, прилог проучавању дубровачке књижевности. Полазећи од 
Посланице Сладоју Џора Држића, преко драмских дела Мавра Ветрановића, 
Николе Наљешковића и Марина Држића, до Малахне комедије од Пира Ан-
туна Сасина показује нам развој типског лика сељанке у дубровачкој лите-
ратури. Најсложеније ликове сељанки, које неретко проговарају о горућим 
друштвеним питањима, Петаковић проналази у Држићевом делу. Иза овог 
Петаковићевог подухвата стоји опсежна литература из приватне историје 
Дубровника, која аутору омогућава да разуме и објасни комплексан однос 
између сеоског и градског становништва у тадашњем Дубровнику, а чији се 
обриси могу јасно препознати и у књижевном стваралаштву. Како приме-
ћује, ликови сељака најчешће доприносе комичном ефекту или остварењу 
утиска реалистичности у делу. овај Петаковићев текст значајан је прилог 
проучавању женских ликова у дубровачкој ренесансној књижевности, али 
и добра платформа за могућа будућа феминистичка читања.

Последња два рада везују се за време ишчезнућа Дубровачке репу-
блике, што представља важно поље Петаковићевих истраживања. Извр-
сним познавањем литературе и културне историје града у раду Коленда и 
колендари у дубровачкој књижевности на размеђу XVIII и XIX века Петако-
вић показује развојни пут колендања од народног обичаја до претакања у 
ауторску књижевност. Овај Петаковићев рад постаје незаобилазна лите-
ратура приликом истраживања коленда у дубровачкој књижевности, с 
обзиром на то да представља први подухват у расветљавању овог марги-
новализованог књижевног жанра. Петаковић издваја композиционе, мо-
тивско-тематске и језичко-стилске особености коленда, описујући њи-
хов развој и контекст у ком су настајале. Моменат одвајања од обредно-
религиозне матрице и добијање забавног карактера уочава као моменат 
одвајања коленди од дотадашњих типолошких одлика и приближавања 
шаљивој и сатиричној поезији. На фону такве поезије развија се успешно 
литерарно стваралаштво Марка Бруеровића и Антуна Казанчића, те нам 
Петаковић пружа драгоцене анализе њихових песама
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У раду Реалистично-бурлескни свет дубровачког бернескног песништва 
аутор истражује утицај италијанског песника Франческа Бернија у дуб-
ровачкој књижевности 18. и 19. века и пред себе ставља сложени задатак 
који подразумева што прецизнију дефиницију бернескног стваралаштва. 
Улазећи у полемику са Славицом Стојан, која је једина пре Петаковића 
писала о овој теми, примећује произвољност у именовању поменутог 
стваралаштва и стога одлучује расветлити парадигматичну бернијевску 
стилизацију. У бернескном песништву уочава чврсту релацију између 
поезије и социо-културног миљеа, као и удео сатире и пародије. Пета-
ковић у овом раду не доноси коначне судове већ поставља низ питања 
која се тичу времена адаптирања бернескног песништва у дубровачку 
литерарну традицију. Одбацујући синониме за бернескно песништво 
који су условили терминолошку забуну, Петаковић поставља задатак 
књижевним историчарима да систематски и на основу строго утврђених 
критеријума типолошки класификује шаљиво и сатирично песништво, 
с посебним освртом на његов развој у књижевности старог Дубровника.

Књигом Ликови традиције, студије и прилози из дубровачке књижевно-
сти Славко Петаковић нас зналачки води кроз културу, историју и књи-
жевност старог Дубровника. Служећи се интердисциплинарном мето-
дом, аутор контекстуализује литерарне текстове, док их истовремено 
посматра као независне уметничке творевине. Познавање историјског, 
друштвеног и политичког контекста служи Петаковићу као вредно по-
магало приликом осветљавања најскривенијих слојева књижевног тек-
ста. Опрезан при доношењу судова, аутор настоји показати разне интер-
претацијске могућности, указујући на флуидност уметничког текста. 
Критички посматрајући тумачења претходних проучавалаца дуброва-
чке књижевности, Петаковић показује методолошку зрелост, будући да 
ранија становишта преиспитује, оповргавајући их или придружујући 
им нова значења. Поред тога, Петаковић отвара теме које нису никако 
или су само делимично биле заступљене у проучавању дубровачке књи-
жевности, постављајући на тај начин темељ новим проучавањима. Овом 
књигом Славко Петаковић заокружио је једну деценију научног бављења 
дубровачком књижевношћу, показавши свестраност и оригиналност 
како при избору тема тако и при избору метода тумачења.
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Белешке о ауторима

Мирко Милетић рођен је 1958. године у Деспотовцу. 
Дипломирао је на смеру Новинарство (1977/1981), ма-
гистрирао (1997) и докторирао (2001) у научној обла-
сти Комуникологија на Факултету политичких наука 
у Београду. Петанаест година био је професионални 
новинар. На Факултету за културу и медије ради од 
2010. године, где на основним академским студијама 

предаје Комуникологију и Теорије јавног мнења, на мастер академским 
студијама Комуникационе стратегије и Медијски систем Србије, а на 
докторским студијама Теорије комуникације I и II и Савремене медијс-
ке ситеме. Предавао је Комуникологију и предмете из комуниколошке 
научне области на Учитељском факултету у Јагодини, Факултету за ме-
наџмент малих и средњих предузећа и Академији лепих уметности у 
Београду, Филозофском факултету у Косовској Митровици, Факултету 
политичких наука у Београду, Одсеку за медијске студије Филозофског 
факултета у Новом Саду и Филолошком факултету у Београду. Биран 
је у сва сарадничка и наставничка звања: асистент-приправник (1995), 
асистент (1997), доцент (2001), ванредни професор (2007), редовни про-
фесор (2012). Објавио је 10 књига: „Комуницирање у новим медијским 
условима” (1998), „Мас-медији у вртлогу промена” (2001), „Менаџмент 
медија” (2003), „Комуницирање, медији и друштво” (2005, 2006, 2008; 
коаутор М. Радојковић), „Ресетовање стварности” (2008), „Основе менаџ-
мента медија” (2009/2016), „Комуниколошки лексикон” (2012/2017; коа-
утор Н. Милетић), „Структура и динамика медијског система Србије” 
(2014), „Господари социјализације” (2014), „Од знака до хипертекста” 
(2018; коаутор М.Ђорђевић), као и мноштво научних и стручних чла-
нака у домаћим и иностраним, класичним и електронским часописима. 
Радови су му цитирани у 112 књига, часописа и зборника. Рецензент је 
20 монографија и уџбеника. Од 2013. године је главни и одговорни уред-
ник Годишњака Факултета за културу и медије „Комуникације, медији, 
култура”, а од 2004. члан је уредништва и један од оснивача часописа 
„Култура полиса”. Уредник је зборника радова: Култура и друштвени 
развој (II) „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, култур-
ни идентитет и друштвени развој” (2015), Culture and social development 
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(III) „Information revolution, new media and social changes” (2017). Учес-
ник је у реализацији истражвачког пројекта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 47004 (2011/2015): 
„Унапређење јавних политика у функцији побољшања социјалне сигур-
ности грађана и одрживог привредног раста”. На факултетима на којима 
је радио и на Факултету за културу и медије био је ментор за израду 
24 дипломска рада, 15 мастер радова, 4 докторске дисертације, члан 7 
комисија за оцену и одбрану магистарских теза и 10 комисија за оцену и 
одбрану докторских дисертација. 

Ивана Б. Спасовић (1972) завршила је студије исто-
рије на Филозофском факултету у Београду, на којем 
је магистрирала и докторирала. Запослена је у Архи-
ву САНУ и на Факултету за културу и медије. Аутор 
је два уџбеника: Историја за први разред средњих 
школа, 2008. и Четврти сталеж – жена кроз историју, 
2015. Написала је монографије: Банатска војна грани-

ца и њено укидање 1872, 2004. (магистарска теза); Злата вредне – Образо-
вање женске деце 1874-1918, 2014. (докторска дисертација); Споменица Еко-
номске школе „Нада Димић” у Земуну 1883-1998, 1998; Страдања у Панчеву 
и Јабуци за време Другог светског рата, 2012; Кнегиње и краљице династија 
Обреновић и Карађорђевић, 2016; Друштва свога доба (с академиком Ва-
силијем Крестићем), 2016; Исидора Секулић, 2017; Мемоари др Миховила 
Томандла (1894-1963), у штампи Матице српске. Објавила је и већи број 
научних радова: Старост у јавном и приватном животу Србије 19. века; 
биографије др Марије Вучетић-Прита (1866-1954) и др Јулије Хлапец-
Ђорђевић (1882-1969); Мање позната Исидора – И. Секулић као ученица, 
наставница и у политици; Необјављена писма Исидоре Секулић; Др Михо-
вил Томандл (1894-1963) о српском покрету у Револуцији 1848. Итд.

Марио Калик, завршио Пету београдску гимназију 
као носилац Вукове дипломе. Био први на ранг-листи 
на пријемном испиту из филозофије на Филозофском 
факултету у Београду. Дипломирао филозофију са 
оценом 9,94. Завршио и две године студија социоло-
гије са просечном оценом 9, 89. Тренутно завршава 
докторат на Одељењу за филозофију Филозофског 

факултета у Београду на тему „Шелеров пројекат филозофске антро-
пологије и метафизичког спаса човека из кризе модерне цивилизације”. 
Био је председник Удружења студената филозофије Југославије, један 
од покретача скупа „Филозофски сусрети” и члан Савета „Филозофских 
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сусрета”. Био је стипендиста Фондације за развој научног и уметнич-
ког подмлатка Републике Србије. Са два излагања учествовао је у раду 
семинара „Филозофија између Истока и Запада” у САНУ под руковод-
ством академика Михаила Ђурића, и у раду семинару САНУ о светској 
економској и друштвеној кризи под руководством академика Михаила 
Марковића. Објавио је више научних радова у којима, између осталог, 
разматра идеје Сократа, Маркса, Маркузеа, Алтисера, Шелера, Гелена, 
Жижека, Михаила Марковића, Гаврила Принципа и других. Бави се и 
публицистиком, и до сада је објавио велики број текстова везаних за 
идејне, друштвене и политичке теме у дневним и недељним новинама 
(Политика, Печат, итд.) и на интернет порталима (Нова српска поли-
тичка мисао). Тренутно је асистент на Факултету за културу и медије 
Универзитета Мегатренд у Београду.

Марјан Митић рођен je 1979. године у Крушевцу. 
После завршене средње музичке школе „Стеван 
Христић” у Крушевцу, Инструментални одсек – хар-
моника, дипломирао је 2007. године општу музичку 
педагогију на Факултету музичке уметности Универ-
зитета у Београду. Као наставник музичке културе 
радио је у крушевачким основним школама након 

чега постаје сарадник у настави, а затим и асистент на Високој школи 
струковних студија за васпитаче у Крушевцу за предмете Методика му-
зичког васпитања и Вокално-инструментална настава. Студент је треће 
године докторских студија – културологија, на Факултету за културу и 
медије Мегатренд универзитета у Београду.

Татјана Костић, професор српског језика и књижев-
ности. Дипломирала је 2000. године на Филолошком 
факултету у Београду. Докторанд је на Факултету 
за културу и медије у научној области Комуниколо-
гија. Од 2011. године запослена је у Заводу за уџбе-
нике на пословима одговорног уредника за средњош-
колско образовање и вануџбеничку литературу и на 
пословима уредника за српски језик и књижевност за 
средњу школу, као и уредника за лектиру за средњу 

школу. Претходно је радила у Националној служби за запошљавање, на 
пословима директора филијале Ужице, у Медицинској школи и у Ужич-
кој гимназији, на пословима професора српског језика и књижевности.
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Марија Боранијашевић рођена је 1976. године у 
Пријепољу. Основну школу и гимназију завршила је 
у Новој Вароши, а студије енглеског језика и књижев-
ности на Филозофском факултету у Нишу. Докторске 
студије завршила је на Факултету за културу и медије 
Универзитета „Џон Незбит” у Београду. У настави је 
од 2001. године, а од 2010. године запослена је на Ви-
сокој пословној школи струковних студија у Блацу. 
Професор је енглеског језика на предметима Енгле-

ски језик 1, Енглески језик 2 и Енглески језик 3. У досадашњој каријери 
симултано и консекутивно је преводила одређени број телевизијских 
емисија из области дипломатије, политике и међународне економије. 
Такође, симултано је преводила већи број фокус група за истраживање 
јавног мњења, а писмено са српског језика на енглески и велики број 
апстраката за научне радове објављене у еминентним часописима из 
области права, економије и медицине. Ауторка је научне монографије 
Књижевно дело, превођење, значење, коауторка уџбеника Learn and Practice 
Your English Grammar и ауторка већег броја научних и стручних радова 
објављених у домаћим и иностраним часописима са рецензијама. 

ЈеленаСпасојевић рођена је у Београду 1990. године. 
Основне академске студије новинарства и комунико-
логије на Факултету политичких наука завршила је 
2013. године. Исте године, на матичном факултету, 
уписује мастер академске студије политикологије, 
модул еколошка политика. Током мастер студија, 
почиње да се интересује за сферу образовања, те на-
кон неколико испитних радова у овој области пише 

мастер тезу на тему Образовање за одрживи развој у Републици Србији, 
коју брани 2015. године са оценом 10. Наредне године уписује докторске 
академске студије на Факултету за културу и медије, током којих наста-
вља да се интересује за сферу образовања. Фокус њеног интересовања 
јесу измене у образовном систему Србије, као и медијско образовање 
и медијска писменост, првенствено средњошколаца. Четири године се 
бавила односима с јавношћу. Професорка је социологије, устава и права 
грађана у Савременој гимназији у Београду.
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Немања Б. Јанковић рођен је 1982. године у Београду. 
Дипломирао је маркетинг на Факултету за менаџмент 
Универзитета Метрополитен у Београду. На истом 
факултету завршио је и мастер студије маркетинга са 
просечном оценом 10,00. Студент је друге године док-
торских студија комуникологије на Факултету за кул-
туру и медије. У току досадашње каријере заузимао 

је менаџерске позиције у неколико компанија. Области интересовања: 
политичко комуницирање, политички маркетинг, масовно комуници-
рање, савремени медијски системи.

Јелена Николић рођена је1986. године у Београду, где 
је завршила основну школу и Тринаесту београдску 
гимназију са одличним успехом. Похађала је школу 
глуме и балета и учествовала на рецитаторским 
такмичењима где је освајала и награде. 2005. године 
уписује Факултет за туристички менаџмент на Уни-
верзитету Сингидунум, који је завршила са просеч-
ном оценом 9,7. У међувремену почиње да се бави 

односма с јавношћу и маркетингом, a 2010. године уписује мастер сту-
дије на Факултету за културу и медије, Универзитета „Џон Незбит” (смер 
Односи с јавношћу), како би стекла додатно образовање из поменутих 
области. Мастер студије је завршила са просечном осценом 9,2. У току 
мастер студија проширују своја интересовања везана за комуникологију 
и медије и 2013. године уписује докторске студије на Факултету за кул-
туру и медије. Тренутно ради као копирајтер за инострано тржиште и 
држи тренинге из области комуникације и јавног наступа.

Стевица П. Матко рођен је 1974. године у Београ ду, 
где је завршио основну и средњу школу. Студије на 
вишој богословској школи – Богословском ин ституту 
при Богословском факултету СПЦ завр шио је 2007, 
а две године касније завршава основне студије на 
Православном богословском факултету у Београду. 
Дипломирао је на катедри за Катихетику са хришћан-
ском педагогијом са темом Васпитни смисао монаш-

тва, под менторством проф. др Драгомира Санда. Мултидисциплинарне 
мастер академске студије при Универзитету у Београду, под називом 
„Религија у друштву, култури и европским интеграцијама”, завршио је 
2017. с тезом Аријанска јерес као дестабилизујући фактор у Византији, под 
менторством доц. др Маје Николић. Објавио је монографију „Немачко 
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војничко гробље на Бановом брду у Београду (1915–2015)” и неколико 
научних радова. Учествовао је на домаћим и међународним научним 
скуповима. Сарадник је Међународног центра за православне студије у 
Нишу од 2016. године.

Радмила Мила Михајловић гимназију je завршила 
у Зрењанину, а факултет у Риму, Конзерваторијум 
„Санта Ћећилија” – одсек соло певања. Магистрира-
ла у Београду, Факултет музичких уметности, мен-
тор Звонимир Крнетић. Докторирала са највишом 
оценом на тему „Културно памћење тршћанских 
Срба”, Факултет за културу и медије, Универзитет 
„Џон Незбит”, Београд. Одлуком Матичног одбора 
Министарства просвете Републике Србије, стекла је 

звање научног сарадника хуманистичких наука, научна област: исто-
рија. Члан је УКС, УНС, Историјске секције Српског лекарског друштва. 
Аутор је осам научних књига од којих су неке преведене на стране језике. 
Свечаним представљањем њене књиге „За српску војску – једна забо-
рављена прича” у издању италијанског Генералштаба оружаних снага, 
држава Италија је званично отворила обележавање 100. годишњице од 
почетка Првог светског рата. Добитник је Награде Града Зрењанина за 
2012, Специјалне награде жирија италијанске књижевне награде „Че-
руљо” за 2014, признања УКС „Благодарје” за 2014, Златне значке Култур-
но-просветне заједнице Србије за 2017. За књигу „Културно памћење тр-
шћанских Срба” добитник је повеље „Растко Петровић” 2017. за најбоље 
прозно дело године. Истакнута личност Срба у свету, била је почасни 
гост јубиларног 50. Српског дана на Нијагаринима водопадима на позив 
Српске народне одбране у Канади. 

Никола Вукчевић је рођен 1993. године у Подгорици. 
Основне студије је завршио 2015. године на Хумани-
стичким студијама Универзитета Доња Горица (смјер 
Комуникологија и медији), гdе је наставио своје даље 
образовање. На истом Факултету је дипломирао 2016, 
да би 2017. стекао звање магистра политичких наука. 
Од 2016. године је асистент на 8 предмета на Хума-
нистичким студијама и Факултету умјетности и ко-

муникација: Комуникологија, Технике односа с јавношћу Основи креа-
тивности, Увод у креативно писање, Медији и култура говора I, Медији 
и култура говора II, Комуникација и реклама, Медији – оглашавање и 
умјетност. 
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Лука Ракојевић је рођен 1991. године у Никшићу, 
где је завршио основну и средњу школу. Основне, 
специјалистичке и магистарске студије завршава на 
Факултету умјетности Универзитета Доња Горица. 
Добитник је четири студентске награде (19. децем-
бар, 18. септембар, Награда студент године Факул-
тета умјетности, Награда Владимир Вукићевић), као 

и Награде за најбољег младог стрип теоретичара Балкана. Учесник је пет 
међународних скупова: I међународни симпозиј младих повијеснича-
ра умјетности у Сплиту, Iv међународни конгрес студената повијести 
умјетности у Загребу, II међународни симпозиј младих повијесничара 
умјетности у Сплиту, Регионална конференција (Дис)континуитети у 
Београду и Међународни филолошки дани на Цетињу. Био је уредник 
рубрике за културу студентског портала tragom.me и дописник портала 
mulj.net. Објављивао је у часописима Camera lucida, Поглед и Арс, као и у 
дневним новинама Блиц ЦГ. Учествовао је у програму Подгорица филм 
фестивала као члан жирија за филмове из Eye to eye селекције. Ради као 
асистент на Факултету умјетности.

Рајко Петровић је рођен 1993. у Лозници. Дипломи-
рао је на политиколошком смеру Факултета поли-
тичких наука Универзитета у Београду 2016. године 
са просечном оценом током студија 10, као најбољи 
студент на смеру и у целој генерацији уписаној 
шкoлске 2012/13. године. Мастер академске студије 
политикологије – модул Јавна управа, локална само-
управа и јавне политике на Факултету политичких 

наука Универзитета у Београду успешно је завршио одбраном мастер 
рада ,,Реформа градског превоза у Београду по узору на примере добре 
праксе у свету (са посебним освртом на Талин)” 2017. године са оценом 
10, те са укупном просечном оценом током студија 10. Докторске ака-
демске студије политикологије на Факултету политичких наука Универ-
зитета у Београду уписао је 2017/18. године. Био је ангажован као сарад-
ник-демонстратор на матичном факултету на наставним предметима 
Политичка економија, Економски систем Србије и Теорија и пракса јав-
них финансија у периоду између 2015. и 2017. године. Добитник је „По-
веље студент генерације политиколошког смера” од стране Факултета 
политичких наука и „Повеље студент генерације Факултета политичких 
наука” од стране Универзитета у Београду. Био је вишегодишњи стипен-
диста Фонда за младе таленте Републике Србије. Запослен као истражи-
вач-приправник на Институту за европске студије. 
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Драган Јаковљевић рођен је 1965. године у Крагујевцу. 
Две деценије живи и ствара у Будимпешти. Доктор је 
комуниколошких наука. Запослен је на Филозофском 
факултету Универзитета „Етвеш Лоранд” у Будимпеш-
ти, на чијем Смеру за српски језик и књижевност пре-
даје групу предмета из области историје књижевности. 
Аутор је више научних радова из области књижевности, 
културе и медија, објављених у релевантним стручним 
часописима. Главни је и одговорни уредник Српских 

недељних новина – гласила српске националне мањине Мађарској. Обја-
вио је десетак књижевних издања, различитих жанрова. Његова прозна и 
поетска остварења превођена су на више језика, а сегменти стваралаштва 
уврштени у гимназијске уџбенике књижевности у Мађарској, зборнике и 
антологије поезије у Србији и иностранству. Добитник је више значајних 
књижевних и друштвених признања. Члан је Удружења књижевника Ср-
бије, будимпештанског Удружења уметника „Круг”, београдске уметничке 
групе „Арте” и Удружења новинара Србије.

Даница Аћимовић је на Факултету драмских уметности 
у Београду одбранила докторат (Филомологија) и ма-
гистрирала на истом факултету 2000. године тезом „По-
литика аутора у анализи документарног филма”. Основне 
студије завршила 1983.године на катедри Југословенске 
и опште књижевности. Предаје на Факултету за менаџ-
мент, Сремски Карловци, смер Менаџмент у медијима, 
од 2003. Наставни предмети: Теорија и технологија РТВ; 

Естетика у АВ медијима; ТВ новинарство; доцент (2005 – 2009), ванредни 
професор (2010 – 2018). Предавач по позиву: PRESS NOW, Netherlands – ради-
онице Пирот, Крагујевац, Краљево, Трстеник, Чачак; Новосадска новинар-
ска школа; Будимпешта, Мађарска, Универзитет „Етвеш Лоранд”; Медијска 
радионица Мали Лошињ, Хрватска; Факултет политичких наука (позив Р. 
Вељановски); АФЦ Дом културе Нови Београд. У више наврата члан Савета 
Београдског фестивала документарног и краткометражног филма; такође 
члан селекционих комисија истог фестивала. На европском такмичењу ТВ 
производа у Берлину била 2002. године у супер финалу, филмом Милан 
Блануша, а у жирију тог фестивала радила следеће 2003. године. Има иску-
ство од 30 година рада у ТВ медију (РТС/ТВНС/РТВ) и активностима које се 
односе на едукацију, организацију, производњу и креирање документарних 
и образовних програма – као ТВ новинар, одговорни уредник Школског про-
грама, главни и одговорни уредник Документарног програма. Водила више-
годишње серије: „Одисеја филма”, „Сеобе”, „Нови живот – трансплантације. 



431Белешке о ауторима

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 423-436

Татјана Михић рођена је 1989. у Београду. Основне 
академске студије завршила је на Филолошком 
факултету Универзитета у Београду, Студијска гру-
па енглески језик и књижевност, са просечном оце-
ном 9,14. Након завршених мастер студија на истом 
факултету 2014. године са просечном оценом 10,00, 
стиче звање мастер професор језика и књижевности. 
На Филолошком факултету студент је докторских 
студија у научној области Језик, књижевност, култу-

ра. Сфере интересовања и теме које је тежила да ближе одреди кроз мно-
гобројне радове током школовања обухватају међузависност и контакто-
логију популарне културе и постмодерне књижевности, као и иновирање 
процеса учења страног језика.

Мирослав Кука je дипломирао 1993. на Природно-
математичком факултету у Београду на катедри за 
физику и основе технике, 1995. магистрира на Фило-
зофском факултету у Београду на Катедри за дидак-
тику, а 2007. докторирао на Универзитету „Свети 
Климент Охридски” у Македонији, на Педагошком 
факултету у Битољу. Написао је и издао 63 књиге (18 
електронских публикација) из области природних 

и друштвених наука и публиковао већи број стручно-нучних радова. 
Према званичним подацима Завода за уџбенике и наставна средства из 
Београда од 2001 до 2005. године међу пет најпродаванијих уџбеника 
три су његова дела (Елементарна физика кроз теорију, примере, задатке 
и решења, Елементарна математика кроз теорију, примере, задатке и 
решења и MS-DOS, Windows, MS-Word Интернет – научите правила игре). 
Носилац је и финансијер два међунарна интердисциплинарна научно 
истраживачког пројекта, са учешћем око 150 сарадника на њиховој 
изради: „Редефинисаност структуре образовног система Републике Ср-
бије” (2009), и „Редефинисаност структуре и стратегија развоја високог 
образовања Републике Србије” (2015). Предаје на Педагошком факул-
тету у Битољу и на Струковним васпитачким студијама у Србији. Детаљ-
није на веб-сајту: www.kuka-grosmeister.com.



Белешке о ауторима432

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 423-436

Јове Талевски роћен је 1961. године. Стручно се уса-
вршава у области кортографије у Тулузу (Француска) 
где добија звање експерта просторне картографије. 
Претставник је Македоније у Географској конферен-
цији у Бриселу. У периоду 2001. до 2004. руководи-
лац је пројекта ГИС о границама Македоније, а 2003. 
руководи експертским тимом за постављање граница 
између Македоније, Албаније и Грчке. Члан је дипло-
матско-експертске комисије о демаркацији и обе-

лежавању граничне линије измећу Македоније и Србије. У 2009. на са-
станку у Стејт Департменту у Вашингтону, презентује успешни рад ме-
шовитих картографских комисија. Активан је члан на многим научним 
скуповима у земљи и иностранства, а у периоду од 2007. до 2015. обављао 
је функцију декана Педагошког факултета у Битољу. Данас предаје на 
Војној академији и Факултету безбедности у Скопљу и редован је профе-
сор и продекан Педагошког факултета у Битољу.

Валентина Гулевска је професор филозофије и обра-
зовне етике на Универзитету „Свети Климент Охрид-
ски, Педагошки факултет у Битољу. Докторирала је на 
Институту за Филозофију овог универзитета у Скопљу 
(2003). Члан је професионалних удружења: Македон-
ско научно удружење и Македонско удружење за кла-
сичне. Од 2013 била је ангажована као независни екс-
перт у образовним пројектима за Мисију ОЕБС-а у Ско-
пљу. Ови пројекти углавном се баве развојем високог 

образовања у савременом европском контексту и образовањем наставника 
као специфичног подручја високог образовања. Од 2015. Валентина Гулев-
ска је декан Педагошког факултета у Битољу. Њено истраживање је фоку-
сирано на филозофију и етику у образовању. Објавила је већи број научних 
и стручних радова у овим областима.

Александра Павићевић (1972) завршила је Средњу 
музичку школу „Мокрањац” у Београду, одсек коре-
петитор пијаниста, и упоредо Тринаесту београдску 
гимназију, преводилачки смер. Факултет музичке 
уметности, Одсек општа музичка педагогија, заврши-
ла је 1997. године, а 2008. завршила је специјализацију 
Воклане литературе у класи професора Милоја Нико-
лића (Тема: Драматургија школских приредби у којима 
учествује хор старијих разреда) на истом факултету и 
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истом одсеку. У Основној школи „Ђорђе Крстић” у Жаркову ради од 1995. 
године. Са хором Школе старијих разреда сваке школске године излази 
на такмичења хорова у оквиру ДЕМУСа у Београду и на међународна 
такмичења ФЕДЕХО у Ваљеву и Београду. Компонује за децу на текстове 
познатих песника или деце песника. Ауторском песмом „Мића” освојила 
је 2017. године сребрни пехар на интернационалном фестивалу у Београ-
ду Angel Voice. Објавила је књигу „Хор у основној школи, од аудиције, до 
јавног наступа” (2017). Докторанд је Факултету за културу и медије.

Maja Р. Kрстић рођена је 1966. године у Нишу где 
стиче основно и средње образовање. Завршила је 
музичке академије у Подгорици – одсек музичке пе-
дагогије, и у Источном Сарајеву – одсек за црквену 
музику и појање, као и Факултет уметности у Приш-
тини – клавирски одсек. На Факултету организацио-
них наука у Београду завршила је мастер академске 
студије и стекла звање мастер менаџер. Наставник је 
клавира у Основној музичкој школи „Корнелије Стан-

ковић” у Трстенику. Године 2015. уписала је Интердисциплинарне док-
торске академске студије на Универзитету уметности у Београду, одсек 
Теорија уметности и медија.

Марко Крстић рођен је1982. у Шапцу. Завршио је: 
Економско-трговинску школу у Шапцу, Вишу школу 
унутрашњих послова у Земуну (правник), Правни 
факултет Привредне академије у Новом Саду (дип-
ломирани  правник), Криминалистичко-полицијску 
академију у Београду (дипломирани официр поли-
ције), Мастeр академске студије Правног факултета 
Универзитета у Београду  (мастер рад Тероризам као 
облик политичког криминалитета, мастер кривич-

ног права), Мултидисциплинарне академске мастер студије Универзи-
тета у Београду ( област „Тероризам, организовани криминал и безбед-
ност”, мастер рад Улога полиције у супростављању тероризму са освртом 
на међународну полицијску сарадњу, мастер менаџер за тероризам, орга-
низовани криминал и безбедност). Студент је друге године докторских 
студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду, са прих-
ваћеном темом дисертацие Дерадикализација у превенцији тероризма у 
Републици Србији. Објавио је преко 30 научних и стручних радова. Од 
2009. године ради у Министарству унутрашњих послова Републике Ср-
бије, Полицијска управа у Шапцу.
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Милош Ђорђевић рођен је 1978. године у Ћуприји. 
Дипломирао је на Факултету уметности у Пришти-
ни 2001. године, а магистрирао на графичком одсе-
ку Факултета ликовних уметности у Београду 2007. 
године. Тренутно је докторанд београдског Универ-
зитета уметности у Центру за интердисциплинарне 
докторске студије. Активно учествује на уметничкој 
сцени (преко 200 групних изложби, 20 самосталних 
изложби, награђиван и похваљиван за уметнички 

рад). Бави се и истраживачким радом у настави и уметности (ускла-
ђеност наставног курилкулума са развојем уметничког стваралаштва, 
нови медији и нове уметничке праксе). Од 2007. године запослен је на 
Факултету педагошких наука у Јагодини, где као доцент ради на групи 
предмета Уметност са методиком наставе.

Невена Милетић Сарић рођена је 1982. године у Ја-
години. Дипломирала је Српску књижевност и језик 
са општом књижевношћу на Филолошком факултету 
у Београду, где је завршила и мастер студије Српског 
језика и књижевности. Припрема докторску дисерта-
цију из области Културе и медија на Факултету поли-
тичких наука у Београду. Учествовала је на два међу-
народна и два национална научна скупа, коауторка је 
Комуниколошког лексикона, објавила је седам научних 

радова у часописима и зборницима. Од 2010. до 2017. године била била је 
асистенткиња на Факултету за културу и медије, а сада је уредница три-
бинског програма у Дому културе Студентски град у Београду.

Нина Марковић рођена је 1976. године у Новој Ва-
роши. Основну школу и гимназију завршила у Новој 
Вароши. На Филолошком факултету Универзитета у 
Београду, Одсеку за англистику, завршила основне 
(2000. године) и магистарске (2010. године) студије 
енглеског језика и књижевности. Као стипендиста 
Британске фондације за грађане бивше Југосла-
вије (British Scholarship Trust for the Citizens of Former 
Yugoslavia) 2002. године провела шест месеци у Ен-

глеској на Универзитету у Манчестеру у научно-истраживачком раду. 
Добитник Воја Кондић меморијалне награде као стипендиста који је нај-
боље искористио свој боравак у Енглеској. У сарадњи са још два преводи-
оца превела књигу (двојезично издање) „Имплементација транзиционих 
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закона у Србији” (Implementation of Transitional Laws in Serbia), у издању 
издавачке куће „Премис”, Београд, 2005. Превела више од 5000 страница 
правних аката, приручника и материјала за обуке за царинске и порес-
ке службенике. Од 2000. до средине 2003. године радила као професор 
енглеског језика и књижевности у Филолошкој гимназији у Београду. У 
периоду од 2003 до 2008. године радила на пројектима Европске уније 
као консекутивни и симултани преводилац. Од 2008. године стално је 
запослена у Делегацији Европске уније у Црној Гори као програмски 
менаџер. Поред енглеског, говори шпански и италијански језик. Бави се 
калиграфијом и учествовала је на међународним изложбама у Бриселу 
2015. и Москви 2017.

Aнђела Павић рођена је 1993. године у Крагујевцу. 
Основну школу и Гимназију завршила је у Аранђе-
ловцу. На Факултету безбедности Универзитета у 
Београду дипломирала је на смеру Људски и со-
цијални ресурси 2016. године. Исте године уписује 
постдипломске студије на Филолошком факултету у 
Београду мастер модул Културе у дијалогу, које завр-
шава 2017. године. У току и након студија занимала се 
темама међукултурне комуникације, спонама и суко-

бима међу цивилизацијама и културним наслеђем Балкана. Учествовала 
у активностима Студентске асоцијације за међународну сарадњу (САМС). 
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Упутствоауторима

1.Очасопису

Годи шњак Факул те та за кул ту ру и меди је „Кому ни ка ци је, меди ји, кул ту ра” је 
интер ди сци пли нар ни, првен стве но кому ни ко ло шко-кул ту ро ло шки науч ни часо-
пис који обја вљу је:

1. ори ги на ла не науч ни радо ве (у који ма се изно се прет ход но нео бја вљи ва ни 
резул та ти соп стве них истра жи ва ња науч ним мето дом); 

2. пре глед не радо ве (који садр же ори ги на лан, дета љан и кри тич ки при каз истра-
жи вач ког про бле ма или под руч ја у коме је аутор оства рио одре ђе ни допри нос, 
видљив на осно ву ауто ци та та);

3. крат ка или прет ход на саоп ште ња (ори ги нал ни науч ни рад пуног фор ма та, али 
мањег оби ма или пре ли ми нар ног карак те ра); 

4. науч не кри ти ке, одно сно поле ми ке (рас пра ве на одре ђе ну науч ну тему засно-
ва не искљу чи во на науч ној аргу мен та ци ји) и освр те;

5. струч не радо ве (у који ма се нуде иску ства кори сна за уна пре ђе ње про фе си о-
нал не прак се, али која нису нужно засно ва на на науч ном мето ду);

6. инфор ма тив не при ло ге (увод ник, комен тар и сл.) и 
7. при ка зе (књи ге, збор ни ка, науч ног или умет нич ког дога ђа ја и сл.).

2.Условизаобјављивањерадова

За обја вљи ва ње у часо пи су при хва та ју се искљу чи во радо ви који нису прет-
ход но обја вљи ва ни и нису исто вре ме но под не ти за обја вљи ва ње у дру гим публи-
ка ци ја ма, што аутор гаран ту је сла њем рада. Сви радо ви се ано ним но рецен зи ра ју, 
после чега редак ци ја доно си одлу ку о обја вљи ва њу. 

Руко пи си се шаљу елек трон ском поштом или на ком пакт-диску и не вра ћа ју се. 

Адре са редак ци је: 

 Годи шњак Факул тета за кул ту ру и меди је,  
Булевар маршала Толбухина 8, 11070 Нови Бео град.

Е-mail: godisnjak@megatrend.edu.rs

Рад при ло жен за обја вљи ва ње тре ба да буде при пре мљен пре ма стан дар-
ди ма часо пи са да би био укљу чен у про це ду ру рецен зи ра ња. Нео д го ва ра ју ће 
при пре мље ни руко пи си биће вра ће ни ауто ру на дора ду. 
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3.Стандардизаприпремурада

Рад тре ба да буде при пре мљен у про гра му Mic ro soft Word, фор мат стра ни це 
А4, све мар ги не 25,4 mm, врста сло ва Times New Roman, вели чи на сло ва (font size) 
11, јед но стру ки про ред (line spa cing: sin gle), нови ред (first line) 12.7.

Радо ви се пишу на срп ском јези ку ћири лич ним писмом (таста ту ра: Ser bian 
Cyril lic), а дело ви тек ста или тек сто ви у цели ни на стра ним јези ци ма одго ва ра-
ју ћим писми ма.

Опти ма лан обим тек ста за радо ве под ред ним бро је ви ма 1, 2. и 4. је 16 стра-
ни ца; за радо ве под ред ним бро је ви ма 3. и 5. – 10 стра ни ца; и за радо ве под ред-
ним бро је ви ма 6. и 7. – од 3 до 5 стра ни ца.

Радо ви садр же:
1. Зва ње и титу лу, име и пре зи ме ауто ра и коа у то ра᾽ (у првом реду, сре ди на), као 

и пун назив и седи ште инсти ту ци је у којој раде (у дру гом реду, без про ре да, 
сре ди на).

2. Наслов рада и, евен ту ал ни, под на слов пишу се малим сло ви ма (и наслов и под-
на слов: сре ди на, без про ре да ако су у више редо ва).

3. Пода ци о ауто ри ма, наслов и под на сло ви пишу се црним сло ви ма (bold).
4. Саже так на срп ском јези ку садр жи од 150 до 200 речи и пише се иза одред ни це 

Сажетак, која почи ње новим редом, а иза ње ста вља ју се две тач ке (:).
5. Од 5 до 10 кључ них речи које се пишу иза одред ни це Кључ не речи: вели ким 

сло ви ма, а сва ка кључ на реч је од дру гих раз дво је на запе том, са тач ком на кра-
ју наве де них кључ них речи.

6. Међу на сло ви су обе ле же ни ред ним бро јем одељ ка на које се одно се и пишу се 
на сре ди ни црним сло ви ма (bold).

7. Директ ни и инди рект ни цита ти озна ча ва ју се на кра ју цити ра ног тек ста, у 
загра ди, пре зи ме ном или пре зи ме ном и ини ци ја лом име на, годи ном изда ња 
публи ка ци је, која мора да буде садр жа на у лите ра ту ри, и стра ни цом са које је 
цити ран текст. При ме ри: (Мар ку зе, 1968: 15) или (Мар ко вић, М. 1971: 96).

8. Сли ке, гра фи ко ни и табе ле обе ле жа ва ју се ред ним бро је ви ма и пот пи сом ис-
под сли ке, гафи ко на или табе ле, сре ди на.( При ме ри – Сли ка 1: Пот пис; Гра фи-
кон 1: Пот пис; Табе ла 1: Пот пис)

9. У фусно та ма дају се кра ћа обја шње ња дело ва основ ног тек ста (до пет редо ва), а 
у енд но та ма шире екс пли ка ци је (до 15 редо ва) које се одно се на одре ђе ни део 
основ ног тек ста.

10. Раз мак изме ђу сва ког струк ту рал ног еле мен та тек ста (име на и пре зи ме на 
ауто ра, насло ва тек ста, апстрак та, кључ них речи, међу на сло ва, так ста и табе-
ла, одно сно, сли ка, гра фи ко на итд. је један ред (настао при ти ском на тастер: 
ene ter). 

11. На кра ју тек ста дају се Лите ра ту тра и, евен ту ал но, Вебо гра фи ја. При ме ри:
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Лите ра ту ра:

(књиге)
•	 Мар ку зе, Хер берт (1989): Човјек јед не димен зи је; Сара је во: Весе лин Масле ша 

– Свје тлост. 

(часописи)
•	 Мар ко вић, Михај ло (2006): „Гло ба ли за ци ја и гло ба ли зам”, Фило зо фе ме, бр. 1; 

Нови Сад: Срп ски фило зоф ски форум (стр. 5-19).

(зборници)
•	 Прњат, Бран ко (2012): „Кул тур на поли ти ка и умет ност”, Збор ник радо ва „Кул-

ту ра и дру штве ни раз вој”; Бео град: Мега тренд уни вер зи тет (стр. 3-11).

Вебографија:
•	 U.S. Aggres sion & Pro pa gan da Aga inst Cuba: Why the unre li e ved U.S. anta go nism toward 

Cuba? by Mic hael Paren ti, „Z maga zi ne”, Sep tem ber 2004. http://www.third worldtra-
ve ler.com/Carib bean/US_Aggres sion_Cuba.html (датум посе те веб-сај ту у загра ди)

•	 http://www.juven tu dre bel de.co.cu/abo ut-us/ (датум посе те веб-сај ту у загра ди)

12. Текст се завр ша ва, после Лите ра ту ре и, евен ту ал но, Вебо гра фи је, зва њем, ти-
ту лом, име ном и пре зи ме ном ауто ра и коа у то ра, као и пуним нази вом и седи-
штем инсти ту ци је у којој раде, насло вом рада, сажет ком и кључ ним речи ма 
на енгле ском јези ку, који тре ба да буду обра ђе ни као исти еле мен ти тек ста на 
срп ском јези ку (ред. бр. од 1. до 5. овог упут ства).

13. Уз текст тре ба при ло жи ти кра ћу био гра фи ју (опти мал но 15 редо ва) и фото гра-
фи ју у јpg фор ма ту.

НАПО МЕ НА: тек сто ве за Годи шњак тре ба посла ти редак ци ји нај ка сни је до 30. 
јуна за број који се обја вљу је у теку ћој годи ни.
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Мегатренд универзитет је јавна, самостална и аутономна високошколска установа чији је за-
датак да – обједињавањем образовних, научноистраживачких и уметничких метода и поступака 
– тежи ка свеобухватној, систематизованој и научно заснованој слици света и положаја човека у 
њему.

Остварујући академске и струковне студијске програме у различитим научним пољима и 
уметничким областима, Мегатренд универзитет уважава, обогаћује и афирмише највише стан-
дарде наставе, учења, евалуације и примене знања и уметничких вештина. Модерно засновани, 
за нове идеје стално отворени наставно-образовни, научни и уметнички програми Универзитета 
настоје да буду снажан инструмент комуникације и интеракције с другим научним и културним 
амбијентима; у креативном преплету с интернационалним и космополитским духом, Мегатренд 
универзитет твори неку врсту обједињујуће, транснационалне основе општијих идеала и концеп-
ције модерности.

Мегатренд универзитет, практично, постоји од 1989. године, када је у Београду основана По-
словна школа „Мегатренд“, прва домаћа приватна образовна институција у области пословних 
наука.

Данас је Мегатренд универзитет заједница следећих институција:
•	 Факултет за пословне студије, Београд
•	 Факултет	за	културу	и	медије,	Београд
•	 Геоекономски	факултет,	Београд
•	 Факултет	за	уметност	и	дизајн,	Београд	
•	 Правни	факултет,	Београд
•	 Факултет	за	компјутерске	науке,	Београд
•	 Факултет	за	цивилно	ваздухопловство,	Београд
•	 Факултет	за	биофарминг,	Бачка	Топола
•	 Факултет	за	пословне	студије,	Вршац
•	 Факултет	за	пословну	економију,	Ваљево
•	 Факултет	за	пословне	студије,	Пожаревац
•	 Факултет	за	менаџмент,	Зајечар
Студијски програми који се остварују на Мегатренд универзитету концепцијски су јединстве-

ни у овом делу Европе. Усклађени су са Болоњском декларацијом и акредитовани код надлежних 
органа Републике Србије.
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